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 56 :كاريكاتير
*** 

 
 يد ستمتد لغزة بسوء ستقطع أي  و ن يستقوي به تخشى االحتالل وال م  حماس ال البردويل:  .1

فتح بإدارة ظهرها لجهود تحقيق حركة القيادي في حركة حماس،  ،اتهم صالح البردويل :محمود هنية
مصالحة الوطنية، محماًل رئيس السلطة محمود عباس المسؤولية الكاملة عن ذلك، مشددًا في ال

 سياق آخر على أن حركته "ال تخشى تهديدات االحتالل وال من يستقوي به".
وقال البردويل في حديث خاص بـ "الرسالة"، إن تهديدات الرجوب تناقض تلك التي أدلى بها سابًقا 

ته لتآمرها ضد حماس وغزة"، مشيرًا إلى خطورة هذه الظاهرة إن كانت تعبر عن والتي الم فيها حرك
الموقف الحقيقي لحركة فتح. وفي معرض رده على تهديدات الرجوب وتصريحات عزام األحمد، أكد 

 البردويل أن هذه المواقف تمثل "نسفا لكل الجهود األخيرة التي تمت في سبيل تحقيق المصالحة".
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من زيادة وتيرة عداء السلطة ضد غزة والفصائل الفلسطينية وفي القلب منها حركة  وحذر البردويل
حماس، مشيرا إلى أنها تشكل انقالًبا ومخالفة للمواقف األصيلة التي كان ينبغي على السلطة القيام 

رار بها إلنهاء حالة االنقسام، موضحا أن هذا العداء إصرار على التفرد من السلطة بالقرار، واالستم
 في الحكم بدون مراعاة لمبدأ التوافق.

وبين البردويل أن حركته اتفقت مع فتح على مسودة اتفاق، وأنه تم التوافق على أن يتشاور وفدها مع 
 قيادته، معتبًرا تصريحات قادة فتح األخيرة "دليل على أن الحركة أدارت ظهرها لهذه المسودة".

د مع حركة فتح، مضيفًا أن حركته كانت تعتقد أن المعيق واستبعد القيادي في حماس عقد لقاء جدي
الستئنافها )لقاءات المصالحة( هي جولة أبو مازن في الخارج، ولكن تصريحات فتح تؤكد أنه ال 

 يوجد جولة آتية".
واستهجن البردويل تصريحات القيادي بحركة فتح نبيل شعث التي قال فيها إن قوى األمن الفلسطيني 

رفح قريًبا، ورأى أن هذه التصريحات "الملغومة" تحمل "أشياًء غير مرغوب فيها"، ستستلم معبر 
موضحًا أن البعض ال يزال ال يؤمن بأن القوات الموجودة حالًيا هي وطنية وفلسطينية، رغم ما قدمته 

 من تضحيات جسام على مدار ثالثة حروب ضارية شنت على قطاع غزة.
ت قطاع غزة في معبر رفح، مبينًا أن االشكالية الحقيقية تكمن في وأشار إلى خطورة اختزال إشكاليا

تجاهل فتح لكافة ملفات المصالحة، موضحًا أن حركته اتفقت مع فتح على تشكيل حكومة بالتزامن 
جراء انتخابات شاملة تتضمن التشريعي والوطني والرئاسة، مروًرا  مع تفعيل المجلس التشريعي، وا 

منبًها إلى أن الحكومة تتولى جميع المهام الملقاة على عاتقها ومن بينها  بالمصالحة االجتماعية،
ونبه القيادي في حركة حماس، إلى خطورة أن "يكون تهديد  القيام بتنفيذ مهام إدارة المعابر واإلعمار.

بعض قادة فتح لغزة مدعومًا من االحتالل وباتفاق معه"، مؤكًدا أن حركته "ال تخشى االحتالل وال 
 ن يستقوي به، وأن أي يد ستمتد لغزة بسوء ستقطع".م

 25/2/2016الرسالة، فلسطين، 
 

 أبو بكر مخالف للقانون وتجاوز خطير لدور التشريعي  نجاةالنائب  اعتقال عزيز دويك: .2
ندد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك، محاولة أجهزة أمن  :محمود هنية -الرسالة نت 

قال النائب عن كتلة فتح البرلمانية نجاة أبو بكر. وقال دويك في تصريح خّص به السلطة على اعت
"الرسالة نت"، مساء اليوم الخميس، إّن اعتقال أبو بكر مخالف للقانون األساسي الفلسطيني، الذي 

 ينص على شرعية النائب ويحظر استدعاءه أو اعتقاله دون طلب ثلث أعضاء المجلس التشريعي. 
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هذا االعتقال ال سند قانوني يبرره وفق الدستور الفلسطيني المعمول به، ويعد تجاوًزا وأضاف أن 
خطيًرا لدور المجلس التشريعي. ونوه دويك إلى خطورة اعتقال األفراد والنواب على خلفية آرائهم 

 ومعتقداتهم، مؤكًدا أن هذا السلوك خطير. 
لنائب أبو بكر، مؤكًدا أن هذه الخطوة تشكل وندد المجلس التشريعي الفلسطيني، محاولة اعتقال ا

 انتكاسة واعتداء خطير على الشرعيات الفلسطينية.
فيما دعت النائب نعيمة أبو علي عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح، إلى ضرورة إعادة انعقاد  

 الشرعيات الفلسطينية"، وفق قولها. إلنقاذالمجلس التشريعي، "
 25/2/2016، الرسالة، فلسطين

 
 نجاة أبو بكر النائب العام ضد   اتهاماتالكتل البرلمانية ترفض  .3

وكاالت: أعلنت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية والنواب، عقب اجتماع لها، أمس، عن  -رام هللا  
رفضها التام للبيان الصادر عن النائب العام الذي اتهم فيه الدكتورة نجاة أبو بكر عضو المجلس 

ا "ارتكبت جرائم" يعاقب عليها في قانون العقوبات، معتبرة أن ذلك "يحمل في طياته التشريعي بأنه
أبعادًا ودالالت خطيرة، وينتهك مبدأ سيادة القانون وقرينة البراءة التي أكدها القانون األساسي في 

 باب الحقوق والحريات العامة".
نة رام هللا، لمناقشة تداعيات قرار وكانت الهيئة عقدت اجتماعًا في مقر المجلس التشريعي في مدي

 النائب العام اعتقال أبو بكر.
جراءات النيابة العامة  بكر، وأكدت  بحق أبووأكدت الهيئة رفضها التام ما ورد في تصريحات وا 

 التمسك بكامل حقوق النواب المنصوص عليها في القانون األساسي.
  26/2/2016األيام، رام هللا، 

 
 بوقف سياسة اإلهمال الطبي لألسرى "إسرائيل"ئيسة "أطباء بال حدود" بإلزام الحمد هللا يطالب ر  .4

فادي أبو سعدى: طالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا منظمة أطباء بال حدود  –رام هللا 
الدولية بالتدخل الفاعل إللزام إسرائيل بوقف سياسة اإلهمال الطبي بحق األسرى والضغط عليها 

 يوما. 90عن األسير الصحافي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ أكثر من  لإلفراج
جاء ذلك خالل استقباله رئيسة مجلس منظمة أطباء بال حدود الدولية جوان ليو والوفد المرافق لها 

 بحضور وزير الصحة جواد عواد.
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طيني في الضفة الغربية وثمن الحمد هللا دور المنظمة في تقديم خدماتها الصحية ألبناء الشعب الفلس
وقطاع غزة مقدما لهم الشكر على جهودهم التي قدموها خالل العدوان اإلسرائيلي على القطاع وعلى 

 دورها في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية الفلسطينية.
  26/2/2016القدس العربي، لندن، 

 
 شكال اإلعدامات الميدانية"الخارجية الفلسطينية": عمليات الدهس التي يرتكبها المستوطنون من أ .5

الدهس التي يرتكبها المستوطنون  عتبرت وزارة الخارجية أن الحوادثا فادي أبو سعدى:  –رام هللا 
تمثل شكاًل من أشكال اإلعدامات الميدانية والقتل خارج القانون يقوم بها  اليهود ضّد الفلسطينيين،

ن أسلحتهم في جميع أنحاء الضفة المحتلة. مستوطنون يقودون سياراتهم ويتحركون بحرية وهم يحملو 
وترى الوزارة أن عمليات الدهس تلك يمكن أن تكون حاالت فردية أو جزءا من توجه جماعي 
لمجموعات المستوطنين المطرفين التي تعمل على قتل الفلسطينيين عبر دهسهم والهروب من 

 المكان.
يعكس ظاهرة آخذه في التصاعد دون توثيق أو كما أن تكرار مثل هذه الحاالت في فترة زمنية قصيرة 

كونها المسؤولة عن توفير األمن  االحتاللمتابعة جدية من قبل الشرطة اإلسرائيلية أو سلطات 
واألمان للمواطنين القابعين تحت االحتالل حسب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي إال إذا كانت 

متكامل وبالتنسيق بين عناصر الجريمة من  عمليات الدهس هي جزء من خطة يتم تنفيذها بشكل
مستوطنين إرهابيين وبغطاء قانوني إسرائيلي وبحماية شرطية كما يحصل إزاء الجرائم التي يرتكبها 

 المستوطنون ضد الفلسطينيين بشكل يومي.
وأكدت الخارجية أن هذه الظاهرة المتنامية يجب أن تلفت اهتمام المجتمع الدولي وأن تدان بشكل 

اشر على المستوى الدولي ومؤسساته خاصًة أن الشرطة اإلسرائيلية لم تفتح أي تحقيق جدي في مب
مثل تلك الحاالت مهما كان مستواها، وبالعكس يالحظ وجود حالة من الالمباالة واإلهمال الكاملة 

المختصة التي تسارع إلى اعتبارها "حوادث طرق اعتيادية" سيما أن  االحتاللمن قبل سلطات 
 ضحايا عمليات الدهس فلسطينيون بينما المجرم هو مستوطن.

  26/2/2016القدس العربي، لندن، 
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 الخضري: إنشاء ميناء غزة من حقوق الشعب الفلسطيني .6
أشرف الهور: أكد النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار المفروض  –غزة 

لقطاع يربط فلسطين بالعالم، يعد حقا من حقوق الشعب على قطاع غزة، أن إقامة ميناء بحري في ا
 الفلسطيني نصت عليه االتفاقيات الدولية.

ودعا الخضري في تصريح صحافي للعمل الفلسطيني المشترك، والدعم العربي واإلسالمي والدولي 
تح الممر إلنجاز الميناء بـ "اعتباره من المحددات الرئيسية إلنهاء الحصار اإلسرائيلي، إلى جانب ف

عادة بناء وتشغيل مطار غزة الدولي، وفتح المعابر".  اآلمن بين القطاع والضفة، وا 
وأوضح الخضري أن إقامة هذا الميناء ال يعد بديال من المعابر التجارية ومعابر األفراد ومعبر رفح، 

ين وحركة وتنقل وقال إن تدشين الميناء "يعني التسهيل على المواطن مشيرا إلى انه يعتبر مكمال لها.
 األفراد، وتنشيط الحركة التجارية وحركة السياحة".

وطالب الخضري بتشغيل الممر اآلمن الذي يربط بين الضفة الغربية وغزة، لتسهيل عبور المواطنين 
لى غزة والضفة.  الفلسطينيين دون أي قيود إسرائيلية، والسماح في الوقت ذاته بنقل البضائع من وا 

ء االنقسام والتوحد لتعزيز قوة وصمود الشعب الفلسطيني. وطالب المجتمع الدولي وأكد ضرورة إنها
بـ"الوقوف بجدية إلى جانب الشعب من أجل تجسيد حقه الطبيعي في إقامة الدولة المستقلة 

 وعاصمتها القدس".
وجاءت تصريحات الخضري هذه بعد توصيات الجيش اإلسرائيلي للقيادة السياسية، بضرورة تسهيل 
حياة السكان في غزة، بما في ذلك الموافقة على إقامة ميناء بحري، يخضع إلشراف دقيق، من أجل 

 .2014منع أي عملية انفجار على غرار الحرب األخيرة صيف عام 
   26/2/2016القدس العربي، لندن، 

 
 التشريعي احتجاجًا على مذكرٍة العتقالها المجلس النائب أبو بكر تعتصم داخل .7

بدأت نجاة أبو بكر، النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني )البرلمان(، : األناضول – رام هللا
، اعتصاما مفتوحًا داخل المجلس بمدينة رام هللا، وسط الضفة الغربية، 2016-2-25الخميس 

 العامة.احتجاجًا على مذكرة اعتقال صادرة بحقها من قبل النيابة 
وفي هذا الصدد، قالت أبو بكر  رة اعتقال بحق النائبة، أمس.وكانت النيابة العامة، أصدرت مذك

لألناضول، عبر الهاتف من داخل مقر المجلس، اليوم، "أنا أنظر إلى هذه المذكرة بحسرة وألم، نحن 
وأضافت "يبدو أن هناك من يحاول دهس  معتادون أن يتم اعتقالنا من قبل االحتالل اإلسرائيلي".

 ويسعى لتكميم األفواه، بحجة مخالفات قانونية يعاقب عليها القانون". وتابعت:القانون األساسي للبلد، 
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"كل ما ورد في مذكرة االعتقال، بحاجة إلى قراءة قانونية، والنائب العام بحاجة إلى أن يعيد النظر 
 في القانون األساسي".

بق اليوم، قائلة "اعترضت، واتهمت النائبة، أجهزة األمن الفلسطينية بـ"محاولة اعتقالها"، في وقت سا
قوة أمنية شرطية مركبتي، في رام هللا، خالل توجهي للمجلس، وحاولت اعتقالي، بناء على مذكرة من 

وأشارت أنها قررت االعتصام المفتوح داخل مقر المجلس، موضحة أن "هذا  النائب العام".
د هللا(، أننا بهذا الموقع االعتصام، رسالة للرئيس )محمود عباس( ولرئيس الوزراء )رامي الحم

 )كنائبة( بتفويض من الشعب الفلسطيني".
 25/2/2016، الين أونفلسطين 

 
 عند السور الجنوبي للمسجد األقصى  إسرائيلي إقامة حفل موسيقي وزارة اإلعالم الفلسطينية تنتقد .8

مة حفل موسيقي فادي أبو سعدى: اعتبرت وزارة اإلعالم استمرار أعمال نصب معدات إلقا –رام هللا 
عند السور الجنوبي للمسجد األقصى عزفا على إيقاع اإلرهاب والعنصرية، ومسا بمشاعر المسلمين 
في العالم أجمع. وأكدت الوزارة في بيان لها أن الحفل الموسيقي لمجموعة متصهينة بجوار قبلة 

المية والمسيحية، وال يهدف فقط المسلمين األولى يثبت للعالم أن االحتالل ال يقيم وزنًا لمقدساتنا اإلس
 إلى اقتحامها ومنع المصلين منها بل يسعى إلى تحويلها لمسارح والمس بمكانتها الروحية والرمزية.

ذ تستذكر الذكرى الـ  لمجزرة الحرم اإلبراهيمي الشريف التي اقترفتها دولة  22وقالت الوزارة إنها وا 
و منظمة المؤتمر اإلسالمي والجمعية العامة لألمم االحتالل وقطعان المستوطنين اإلرهابيين تدع

المتحدة لعدم المرور على هذا العدوان الخطير الذي ال يقل إرهابا عن جرائم حرق المسجد والحفر 
 أسفله واقتحامه المتكرر والتعرض للمصلين واستهدافهم والتنكيل بهم.

  26/2/2016القدس العربي، لندن، 
 

 نجاة أبو بكر مخالف للدستورعضو المجلس التشريعي العام ل بحر: استدعاء النائبأحمد  .9
أشرف الهور: تلقت النائبة عن حركة فتح نجاة أبو بكر، التي تلقت طلب استدعاء للمثول  –غزة 

أمام النائب العام الفلسطيني، مساندة من نواب حركة حماس في قطاع غزة، برغم االنقسام الحاصل 
أحمد بحر النائب األول لرئيس المجلس أن االستدعاء  .واعتبر د انيتين.والخالف بين الكتلتين البرلم

يعد مخالفا للقانون. وقال في مؤتمر صحافي عقد في مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة إن 
استدعاء النائب العام للنائب أبو بكر "مخالف ألحكام القانون". وطالب الجهات التنفيذية في السلطة 

 "الوقف الفوري لكافة اإلجراءات التي اتخذتها تلك الجهات بحقها."الفلسطينية بـ 
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وأشار إلى أن استدعاء النيابة العامة في رام هللا للنائب نجاة أبو بكر يحمل "مخالفة واضحة ألحكام 
القانون األساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي"، مشيرا إلى أن القانون الفلسطيني 

دم جواز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي "جزائيًا أو مدنيًا" بسبب اآلراء التي يبدونها، ينص على ع
أو الوقائع التي يوردونها، أو ألي عمل يقومون به خارج المجلس من أجل تمكينهم من أداء مهامهم 

ديم طلب إلى وشدد على أن استدعاء النيابة العامة في رام هللا للنائبة نجاة أبو بكر دون تق النيابية.
هيئة رئاسة المجلس التشريعي يعد "إجراء ينافي أبسط المبادئ الدستورية والقانونية ومخالفة واضحة 

 ألحكام القانون األساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي".
 26/2/2016القدس العربي، لندن، 

 
 سطينشركة بريطانية تنتهك القانون الدولي في فلرياض المالكي:  .11

العام للجامعة  األميناستنكر وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي برسالة إلى  -بترا  -القاهرة 
(، من انتهاكات Group 4 Securicorالعربية نبيل العربي، ما تقوم به شركة األمن البريطانية )

 .  في أرض دولة فلسطين اإلنسانواتفاقيات حقوق  اإلنسانيصارخة للقانون الدولي 
وأشار المالكي في رسالته إلى ما تقدمه الشركة من معدات وخدمات أمنية للجيش والشرطة 

 من خدماتهاعلى الحواجز وفي محيط المستعمرات وجدار الفصل العنصري، وما توفره  اإلسرائيلية
ب للعديد من السجون ومراكز التحقيق اإلسرائيلية التي يقبع فيها آالف األسرى الفلسطينيين، حس

 تصريح المندوبة الدائمة لدولة فلسطين بجامعة الدول العربية.
دول حول  110، تقدم خدماتها ألكثر من 2004( التي تأسست عام G4Sوالجدير بالذكر أن، شركة )

 .اإللكترونيدولة عربية حسب ما هو ُمعلن على موقعها  12العالم، منها 
 26/2/2016، الرأي، عم ان

 

 يارة الرئيس الكيني للقدس المحتلةمنظمة التحرير تدين ز  .11
د. صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية أن  ،رام هللا، من 26/2/2016األيام، رام هللا، ذكرت 

لمنظمة التحرير الفلسطينية استنكر بشدة، أمس، زيارة الرئيس الكيني أوهورو كيناتا إلى القدس 
 اق زيارة رسمية إلى دولة االحتالل.المحتلة ومستوطنة غير قانونية في األغوار في سي

وأعرب عريقات عن استهجانه البالغ من تصريحات كيناتا حول فتح عالقات دبلوماسية جديدة بين 
سرائيل "وتصرف دولة مثل كينيا، تجمعها عالقات صداقة تاريخية مع فلسطين وشعبها،  إفريقيا وا 

 ر القانوني".بدعم االحتالل وتكريسها عالقاتها مع نظام استعماره غي
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وشدد عريقات على أن "زيارة الرئيس الكيني إلى القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين المستقبلية هو 
خرق صارخ اللتزام كينيا بالشرعية الدولية، وعدم اعترافها بقانونية الوضع الذي أنشئ من خالل 

ن الدولي اآلمرة"، معتبرًا هذه االستخدام غير المشروع للقوة وغيرها من انتهاكات أخرى لقواعد القانو 
 الزيارة بمثابة "تواطؤ مع سياسات االحتالل ضد أبناء الشعب الفلسطيني".

وأعلن عريقات أن دولة فلسطين ستقوم بإثارة هذه القضية في إطار الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر 
 اإلسالمي.

لمنظمة التحرير: إن هذه التصرفات  من جانبها، قالت الدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية
تقوي االحتالل وتخلق وضعًا به تواطؤ بين كينيا واالحتالل اإلسرائيلي، فبداًل من هذه الزيارات كان 

 على هذا البلد أن يأخذ موقفًا مبدئيًا وقانونيًا من االحتالل اإلسرائيلي للمساعدة في إنهائه.
الجامعة العربية، ومنظمة الوحدة اإلفريقية، بأن يأخذوا وطالبت عشراوي منظمة التعاون اإلسالمي، و 

 موقفًا رافضًا لمثل هذه التصرفات، وأن ينفذوا خطوات مساءلة لتصويب هذا الوضع.

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، أن رام هللا، عن وكالة بترا من 26/2/2016، الرأي، عم انوأضافت 
يس الكيني أوهورو كينياتا، لمدينة القدس المحتلة، وزيارته زيارة الرئ أمس الفلسطينية، استنكرت

 لمستوطنة "جاليا" قرب البحر الميت، في الوقت الذي قام فيه بإلغاء زيارته لدولة فلسطين.
وأعادت اللجنة التأكيد في بيان لها اليوم الخميس، على أن االتفاقيات الدولية تعتبر األراضي المحتلة 

زأ من أراضي دولة فلسطين، وال يحق ألحد زيارتها دون التنسيق مع القيادة جزءا ال يتج 1967عام 
 الفلسطينية.

  

 مينالمجلس التشريعي يبذل مساعي لحل أزمة المعل    .12
عقدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وأعضاء المجلس التشريعي عدة اجتماعات، يوم : رام هللا

 محاولة لمعالجة أزمة المعلمين المضربين. إطار في الخميس، في مقر المجلس التشريعي برام هللا
وقال بيان صادر عن هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس، استكماال للجهود التي بذلت خالل 
األيام الماضية، فقد جرى االجتماع مع وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، وممثلين عن وزارة 

االجتماع الذي جرى قبل أيام  إلىعلمين المضربين كل على حدة، إضافة المالية، وممثلين عن الم
وذكرت الكتل أن هذا التحرك يأتي في  مع أعضاء من األمانة العامة التحاد المعلمين الفلسطينيين.

محاولة لبلورة مقترحات وحلول تقود إلى إنهاء األزمة الراهنة وانتظام العملية التعليمية، وتحقيق 
 محقة للمعلمين، وتنفيذ ما جرى االتفاق عليه مع الحكومة.المطالب ال

  26/2/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
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 الرجوب: صوت فلسطين لألمير علي بن الحسينجبريل  .13
قال رئيس اتحاد كرة القدم اللواء جبريل الرجوب، إن صوت فلسطين على منصب رئاسة االتحاد : وفا

ذهب لألمير علي بن الحسين، رئيس االتحاد األردني لكرة القدم ورئيس الدولي لكرة القدم "الفيفا" سي
وأكد الرجوب في تصريح له يوم الخميس، أن األمير علي بن الحسين هو  اتحاد غرب آسيا.

 إشكالياتاألفضل في الوقت الراهن لرئاسة "الفيفا"، وهو األجدر بتولي الرئاسة، وهو القادر على حل 
خراجه"الفيفا"  تضرر قارات العالم أو اللعبة، وذلك بما يملك من رصيد  أنالمأزق الحالي دون من  وا 

 نقلة نوعية في حال توليه منصب رئيس "الفيفا". أحداثكبير وعالقات مميزة وقدرات فائقة على 
 25/2/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 اإلسرائيلية حول الميناء-نجاح المحادثات التركيةنتمنى و  "إسرائيل"مع  مواجهةلسعى نالزهار: ال  .14

القيادي الكبير في حركة حماس  ، أنوكاالتال عنغزة ، من 26/2/2016األيام، رام هللا، ذكرت 
ن شبكة األنفاق التي تحفرها  محمود الزهار قال إن الحركة ال تسعى لحرب جديدة مع إسرائيل وا 

وأشار الزهار في حديث ألعضاء برابطة  ي "دفاعية".الحركة ووصل بعضها إلى إسرائيل في الماض
الصحفيين األجانب في غزة إلى أن فرص المصالحة مع حركة فتح المنافسة ضئيلة على الرغم من 

 سنوات من الجهود الدولية من أجل الوحدة.
وأضاف في تصريحات  وقال الزهار: أعتقد أنه ال أحد في المنطقة هنا يسعى إلى حرب.

مساء األربعاء: ال نسعى إلى أي مواجهة مع إسرائيل... لكن إذا شنوا عدوانًا فيتعين  للصحافيين،
وردًا على سؤال عن سبب قيام الحركة بحفر أنفاق، قال الزهار: إنها دفاعية  علينا الدفاع عن أنفسنا.

 ت أمريكية.وأشار إلى أنها ليست شيئًا يذكر إذا ما قورنت بقدرات الجيش اإلسرائيلي المزود بإمدادا
(.. ال تتحدثون عن القنبلة 35-وقال الزهار: تتحدثون عن األنفاق.. أال تتحدثون عن المقاتالت )أف

 النووية في إسرائيل... األنفاق مسألة دفاع عن النفس.
لى  جراءات مصرية مشددة على الحدود حركة السلع واألفراد من وا  ويصعب حصار إسرائيلي لغزة وا 

 سعت حماس وفتح لرأب الصدع بينهما وتشكيل حكومة وحدة. القطاع. وفي ظل هذا
غير أن أحدث جولة من المناقشات في العاصمة القطرية الدوحة تعثرت رغم مؤشرات أولية على 

 إحراز تقدم. وأعطى الزهار انطباعًا بأن التوصل إلى اتفاق أمر بعيد المنال.
 ة وهو اتهام رفضته "فتح".وقال إن عباس و"فتح" غير صادقين بشأن تحقيق المصالح
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وتعهد أيضا بأن حماس لن تعترف أبدًا بدولة إسرائيل مثلما فعل عباس و"فتح" اللذان يطالبان حماس 
 وقال الزهار: ليست لديهم في "فتح" الرغبة في التوصل إلى اتفاق. ال توجد لديهم نية. بفعله أيضًا.

نلعب أي دور في المواجهات الداخلية أو وقال: نسعى إلى إقامة عالقات طيبة مع الجميع. لن 
وقال إن "حصار غزة هو أحد العناصر األساسية التي استخدمت من عدة  الخارجية بين تلك البلدان.

قصائها في قطاع غزة".  جهات للقضاء على حماس وا 
وأضاف الزهار: "نريد أن تزدهر حياتنا ونسعى لرفع العقوبات والحصار المفروضين على القطاع 

ننا نعيش في وضع غير عادي ولذلك ال رغبة لدينا في التصعيد ونعتقد أن إسرائيل ال تريد أل
غير أن الحركة تتطلع إلى دور لتركيا في تخفيف أزمتها بحسب ما ذكر الزهار  التصعيد كذلك".

سرائيل يتضمن رفع حصار غزة  الذي قال "ننتظر اتفاقًا قد يبرم في المستقبل القريب بين تركيا وا 
وأضاف: "نتمنى أن تكون هذه المحادثات  وبناء ميناء فيها مقابل هدنة" لم يحدد سقفًا زمنيًا لها.

ناجحة ونحن قمنا بتسليم الجانب التركي رؤيتنا إلنهاء األزمة اإلنسانية في القطاع بعد انتهاء الهجوم 
 ناء".( مباشرة المتعلقة برفع الحصار وبناء مي2014اإلسرائيلي األخير )صيف عام 

وأشار إلى أنه "قد يقوم وفد تركي رسمي بالتواصل مع حماس إلطالعنا على تفاصيل االتفاق 
 المرتقب مع إسرائيل" عند حدوثه.

في الوقت ذاته، نفى الزهار أن يكون التوصل إلى اتفاق هدنة طويلة مع إسرائيل مقابل إنهاء حصار 
ثر سلبًا على محادثات المصالحة غزة سيشجع حماس على أن تعلن دولة في غزة أو أن يؤ 

وأضاف: "كما ال نريد إقامة إمارة إسالمية في غزة ألن فلسطين بالنسبة لنا ليست  الفلسطينية.
 " عند قيام إسرائيل.1948بل كل فلسطين التاريخية ما قبل عام  1967األراضي المحتلة عام 

السياسي لحركة حماس محمود  قال عضو المكتب، أنه 25/2/2016الجزيرة نت، الدوحة، وأضاقت 
وأشار الزهار إلى أن المرحلة الجديدة  الزهار إن الحركة تتطلع إلى بدء مرحلة جديدة مع مصر.

يمكن أن تشمل عقد لقاءات مع السلطات المصرية إلثبات عدم وجود أي تدخل للحركة في الشأن 
ه ال يوجد أي دليل على أن وأكد أن الداخلي المصري، خصوصا في األحداث الجارية بشبه سيناء.

حماس تعمل ضّد مصر، وأنه ليس لدى أي طرٍف إثباٌت واحد على تدّخل حماس على المستوى 
وشدد الزهار على ضرورة استعادة  األمني أو السياسي في شؤون دولة عربية أخرى، بما فيها مصر.

 فروض على قطاع غزة.تكون جزءا من الحصار الم وأالمصر لدورها في دعم القضية الفلسطينية، 
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 موقفها بشأن مفاوضات الميناء بتوضيحفتح تطالب حماس  .15
حماس بتوضيح  حركة طالب المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، يوم الخميس،: رام هللا

تحت  في غزة موقفها تجاه التقارير والتصريحات المتتالية بشأن إجراء مفاوضات إلنشاء ميناء بحري
 ة كاملة.رقابة إسرائيلي

وقال القواسمي في تصريح صحفي، إن صمت حماس حول هذا الموضوع، يدفعنا في حركة فتح إلى 
توجيه سؤال آخر لحماس: هل من الممكن أن توافقوا على إنشاء ميناء بحري تحت رقابة إسرائيلية 

 شكيلها؟.كاملة، وترفضون في الوقت نفسه تسليم معبر رفح إلى حكومة فلسطينية شاركتم أنتم في ت
وحذرت حركة فتح من أي محاولة لفصل القطاع عن الوطن، مؤكدا أن هذا الهدف هو إسرائيلي 
بامتياز، ويضرب القضية الوطنية الفلسطينية، ويسهل تحقيق أهداف إسرائيل االستراتيجية بجعل غزة 

 كينونة منفصلة عن باقي الوطن.
 25/2/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 المصالحة بحاجة إلرادة مستقلة من فتح :البردويل .16

صالح البردويل إن حماس شكلت وبلورت رؤيتها في موقفها  .قال القيادي في حركة حماس د: غزة
 لتحقيق المصالحة الفلسطينية، لكن إلى اآلن لم يتم الرد من قبل حركة فتح.

إلعالم": "ما تم في الدوحة كان لقاًء جيًدا، وأضاف البردويل في حوار لمراسلة "المركز الفلسطيني ل
وكانت هنالك مداوالت لكل تفاصيل الملفات التي وردت في اتفاقي "القاهرة والشاطئ"، ولقد وضعت 

 مسودة، وتم االتفاق على أن تعود حركتا "فتح" و"حماس" إلى قيادتها، لترجع برؤية نهائية".
يتها، إال أن فتح حتى هذه اللحظة لم ترد، والواضح وبين البردويل أن "حماس قد بلورت وشكلت رؤ 

أن الرئيس محمود عباس غير معني بذلك، خاصة بوجود جوالت خارجية له، ولقاءات مع رئيس 
 الخارجية األمريكية جون كيري".

وتابع القيادي في حماس: "لألسف لقد تم صدور تصريحات سلبية جدًّا من عدد من الشخصيات في 
عزام األحمد، وجبريل رجوب، وغيرهما، تدل على أن "فتح" غير جادة للمصالحة"،  حركة فتح منهم:

معلاًل ذلك بقوله: "ربما يكون لحسابات إقليمية، وربما لحسابات االحتالل اإلسرائيلي أو ربما لعالقات 
ما  وأوضح أنه "إلى اآلن لم تحسم األمور من قبل فتح، ونحن ننتظر الرد منهم؛ لتطبيق مع أمريكا".

وعن سبب العوائق التي تحول دون تحقيق المصالحة الفلسطينية أكد البردويل أنه:  جاء في الدوحة".
 "طالما ال توجد إرادة حرة مستقلة لدى السلطة وحركة فتح فمن المستحيل أن تحدث المصالحة".
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سطينية في خانة وتابع: "وطالما بقيت مرهونة للمفاوضات والعالقات الدولية التي تضع المقاومة الفل
 الحصار فلن نعثر على شخص يحقق المصالحة على األرض من حركة فتح".

وحول تواصل الحصار لعامه العاشر أوضح قائاًل: "الحصار سياسي في األصل، ولو أن حركة 
حماس ركعت لشروط الرباعية منذ البداية لما حدث، ولما استمر هذا الحصار، لكن حركة حماس 

 تستلم لهذه الشروط". أالأخذت على عاتقها 
وفيما يتعلق بانتفاضة القدس، ومحاولة قمعها، أكد قائاًل: "انتفاضة القدس بدأت واألسباب واضحة 
لها جراء الفشل السياسي من قبل السلطة الفلسطينية، وفشلها في إدارة المجتمع الفلسطيني وحالة من 

 الفساد".
 25/2/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الحديث عن عملية طعن حارس في مستعمرة "معاليه أدوميم" وسط شبهات بأن  طعن  .17

(، للطعن في 01:15تعرض حارس، في الساعات األولى من فجر يوم الجمعة ): هاشم حمدان
 مركز تجاري في مستعمرة "معاليه أدوميم"، وسط شبهات بأن الحديث عن عملية طعن.

ا على تقديم اإلسعافات األولية له قبل نقله إلى مستشفى ووصلت إلى المكان طواقم اإلسعاف، وعملو 
 "هداسا" في القدس، وهو بحالة خطيرة جدا وفاقد لوعيه وعلى جسده عالمات عنف.

وتحدثت تقارير إسرائيلية عن العثور على فأس خالل عمليات التمشيط بحثا عن منفذ العملية، 
وصلت المكان قوات كبيرة من الشرطة، كما  ويشتبه بأن تكون قد استخدمت في تنفيذ الطعن.

 وشرعت في عمليات تمشيط للمنطقة بحثا عن منفذ الطعن.
وبحسب التحقيقات األولية للشرطة فإن "الخلفية على ما يبدو قومية"، وأنه يتم فحص إمكانية أن 

 يكون الحديث عن عملية طعن.
نها تقوم بفحص ما إذا كان  عاما( لم يكن مسلحا، 47وتقول الشرطة اإلسرائيلية إن الحارس ) وا 

 يفترض أن يحمل الحراس السالح في ساعات الليل.
وبعد إجراء عملية تقييم للوضع، بمشاركة الشاباك، تقرر إغالق المستعمرة بهدف البحث عن منفذ 

 عملية الطعن، كما تقرر منع العمال الفلسطينيين من دخولها حتى يوم األحد.
 شفى قولها إن المستوطن المصاب في حالة خطيرة جدا.ونقل عن مصادر طبية في المست

 26/2/2016، 48عرب 
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 حماس تدين تفجيرات السيدة زينب بريف دمشق .18
أدانت حركة حماس التفجيرات التي وقعت في حي السيدة زينب جنوب ريف دمشق يوم الحادي : غزة

ودعت  الجئا فلسطينيا. 38ضحية، بينهم  100والعشرين من الشهر الجاري، وأودت بحياة أكثر من 
دائرة الالجئين في حركة حماس في بيان وصل "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه الخميس، 
األمم المتحدة، ووكالة "أونروا" للعمل الجاد لبسط سيطرتها لتأمين حياة الالجئين الفلسطينيين في 

دولي تنهي حالة النزاع المسلح في وتمّنت الدائرة أن يكون هناك حلول فعلية من المجتمع ال سوريا.
 سوريا، داعية أطراف الصراع إلدانة هذه التفجيرات.

 25/2/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 اإلبراهيمي: جرائم االحتالل ال تسقط بالتقادم المسجدفتح في ذكرى مجزرة  .19

ن ال تسقط بالتقاد اإلسرائيليقالت حركة "فتح" إن جرائم االحتالل : رام هللا م مهما طال الزمن، وا 
المسجد اإلبراهيمي في مدينة الخليل سيبقى إسالميا خالصا، ولن نقبل تحت أي ظرف كان تكريس 

 سياسة تقسيمه وتهويده.
وقال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي في تصريح صحفي في الذكرى الثانية والعشرين 

التي ارتكبت بحق الفلسطينيين في مثل هذا اليوم، لمجزرة المسجد اإلبراهيمي، إن المجزرة البشعة 
صابة المئات، ستبقى وصمة عار في جبين االحتالل  إلىوأدت  استشهاد تسعة وعشرين مصليا، وا 

 اإلسرائيلي، وستبقى دماء الشهداء شاهدة على حقنا في مسجدنا وبلدتنا القديمة.
 25/2/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
سناد االنتفاضةجة جماهيرية في حماس تدعو لمشارك .21  معة نصرة القيق وا 

دعت حركة حماس الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية، إلى الخروج في مسيرات : رام هللا
 93حاشدة، يوم غٍد الجمعة، نصرًة لألسير الصحفي محمد القيق، المضرب عن الطعام لليوم الـ 

سناًدا النتفاضة القدس. لبت حماس في بيان لها يوم الخميس، الفلسطينيين في وطا على التوالي، وا 
 مدينة الخليل، ومدينتي رام هللا وطولكرم، الخروج والمشاركة في مسيرات نصرة القيق.
 25/2/2016، قدس برس
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  حماية من حماس و"داعش"يضمن للفلسطينيين بالقدس  االحتاللنتنياهو لكاميرون:  .21
سـرائيلية بنيـامين نتنيـاهو، أن االحـتالل اإلسـرائيلي فـي القـدس اعتبـر رئـيس الحكومـة اإل: بالل ضـاهر

الشــرقية يحميهــا مــن تنظــيم "الدولــة اإلســالمية" )داعــش(، ومــن حركــة حمــاس أيضــا، وذلــك فــي تعقيبــه 
 على تصريحات نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، الذي ندد باالستيطان في القدس.

يكـود فـي بلـدة أوفـاكيم، مسـاء يـوم الخمـيس، إن كـاميرون وقال نتنيـاهو أمـام اجتمـاع لنشـطاء حـزب الل
"نسي على ما يبدو حقائق أساسية حول القدس"، معتبرا أن "فقط سيادة إسرائيلية تمنع داعش وحماس 

 من إحراق األماكن المقدسة في المدينة، مثلما يفعلون في أنحاء الشرق األوسط".  
القدس تحافظ على سلطة القانون للجميع، وتضمن للسكان وزعم نتنياهو أنه "فقط سيادة إسرائيلية في 

العرب في المدينة وجود شوارع وأماكن عمل وباقي وسـائل الحيـاة المنظمـة. هـذا األمـر غيـر الموجـود 
في العراق واليمن وسوريا وليبيا وأجزاء واسعة من العالم العربي، بمـا فـي ذلـك فـي السـلطة الفلسـطينية 

زة أيضــا. وفقــط ســيادة إســرائيلية تضــمن كــل هــذا وثمــة أهميــة ألن يــذكر )يقصــد الضــفة الغربيــة( وغــ
 أصدقاؤنا في أوروبا هذه الحقيقة البسيطة".  

 25/2/2016، 48عرب 
 
 وشك إيجاد حل لألنفاق  علىنتنياهو: الجيش  .22

 قــال رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية بنيــامين نتنيــاهو، يــوم األربعــاء، إن الجــيش اإلســرائيلي: هاشـم حمــدان
 على وشك إيجاد حل لألنفاق في قطاع غزة.

ونقــل مســؤول إســرائيلي عــن نتنيــاهو قولــه لرؤســاء ســلطات محليــة فــي محــيط قطــاع غــزة إن الميزانيــة 
 إلقامة حواجز عازلة على طول الحدود مع قطاع غزة جاهزة.

يا فــي وقــال رئــيس المجلــس اإلقليمــي "أشــكول"، غــادي يركــوني، بعــد اللقــاء إن نتنيــاهو كــان موضــوع
الموضوع األهم وهو األنفاق. وأضاف أن "رؤساء السلطات المحلية حصلوا على إجابة ممتازة" بشأن 

 وأضاف أن الجيش اإلسرائيلي قد اختار التكنولوجيا التي يريدها بهذا الشأن. األنفاق.
ل أي وقال رئيس المجلس اإلقليمي "حوف أشكلون"، يـائير فرغـون، إن "الجـيش يبـذل جهـوده، وال يهمـ

 مشروع أو دارسة أو تجربة".
 وأضاف أنه تم تبليغ رؤساء السلطات المحلية بحصول تقدم في الطريق إليجاد حل لقضية األنفاق.

 25/2/2016، 48عرب   
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 تضم "خاليا نائمة" إرهاب" دولية شبكة" تبنيإيران يعلون:  .23
إليــران ببنــاء "شــبكة إرهــاب  نشـرت صــحيفة ديلــي تلغــراف اتهـام وزيــر الــدفاع اإلســرائيلي موشــي يعلـون

دوليــة" تضـــم "خاليـــا نائمـــة" تقــوم بتكـــديس األســـلحة وجمـــع المعلومــات االســـتخبارية والعمـــالء لضـــرب 
مراكز القيادة فـي أمـاكن تشـمل أوروبـا والواليـات المتحـدة. وجـاء تصـريح يعلـون أمـس عقـب محادثـات 

 مع نظيره القبرصي في العاصمة نيقوسيا.
مرتكز "لمحور خطير" شمل أيضـا بغـداد وبيـروت ودمشـق وصـنعاء وغيرهـا مـن وبعدما رأى أن إيران 

المـدن فــي المنطقــة، قــال يعلــون إن محــاوالت إنشــاء طهـران مثــل هــذه الشــبكات قــد أحبطتهــا الســلطات 
 القبرصية في الماضي.

ُســـجن عضـــو لحـــزب هللا اللبنـــاني لمـــدة ســـت ســـنوات بعـــد إدانتـــه  2015يـــذكر أنـــه فـــي يونيـــو حزيران 
زين تسعة أطنان من مركـب نتـرات األمونيـوم التـي تسـتخدم فـي المتفجـرات بهـدف مهاجمـة أهـداف بتخ

 إسرائيلية في الخارج.
وأشــارت الصــحيفة إلــى أن تصــريح يعلــون يــأتي بعــد إعــالن ســفير إيــران فــي لبنــان أن طهــران ســتدعم 

دوالرات ألســـــر الموجـــــة األخيـــــرة مـــــن االحتجاجـــــات العنيفـــــة والهجمـــــات فـــــي إســـــرائيل بـــــدفع آالف الـــــ
 الفلسطينيين الذين قضوا في العنف.

 25/2/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 صارمة بشكل كاف  إردان: السياسة األمنية اإلسرائيلية بالضفة غير  جلعاد  .24

لعاد إردان، رسالة غير مباشرة تحمل في طّياتها نقًدا لوزير جوّجه وزير األمن الّداخلّي : الطيب غنايم
ئيلّي موشــيه يعلــون، وذلــك عبــر تصــريحه لموقــع "واينــت" اإلخبــارّي أّن الّسياســة األمنّيــة اإلســرا دفاعالــ

 غير صارمة بما فيه الكفاية.
وتأتي هذه الّتصريحات على خلفّية العملّية التي نّفذها ممدوح عمرو من قرية المجد بالقرب من مدينة 

إسرائيلّي آخر، بعيـارات نارّيـة. فقـال فـي  الخليل، والتي أسفرت عن مقتل ضابط إسرائيلّي قتله بالخطأ
معرض حديثه عن القرى التي يخرج منها الفلسطينّيون، منّفذو العملّيات: "يجب أن نشّدد الفحوصـات 
األمنّية أكثر بكثير مّما نفعله اليوم، علينا إضافة الكثير من الحـواجز، وعلينـا شـّق الكثيـر مـن الطّـرق 

 من أجل تقليص الخطر الّداهم".
 دفاعوخــالل حــواره الّصــحافّي لموقــع "واينــت"، وّجــه إردان نقــًدا للسياســة األمنّيــة التــي ينتهجهــا وزيــر الــ

لــون، الــذي قــال: "الّسياســة األمنّيــة مــن المنــاطق التــي تصــّدر منّفــذي العملّيــات، عاإلســرائيلّي موشــيه ي
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ا تصّدر العملّيات، باألساس في غوش عتصيون، غير صارمة كفاية. هناك مناطق، من الواضح أّنه
 مرة تلو األخرى، وال أرى أّن هناك ما يكفي من النّشاط المنهجّي المعول ضّدها".

وعـن الّتغييـرات التــي طالـب إردان وزيــر األمـن اإلســرائيلّي بهـا، قــال: "الّتغييـرات التــي يتوّجـب أن تــتّم، 
تنفيذها. وعلى سبيل المثال، هي تغييرات يجب أن يأمر بها وزير األمن الجيش اإلسرائيلّي، من أجل 

وأضــاف: "علينــا أن نقــّوي  حصــار أطــول بكثيــر علــى القــرى التــي يخــرج منهــا جــّل منّفــذي العملّيــات".
الــّردع وأن نوصــل المجتمــع هنــاك، كمــا فــي القــدس الّشــرقّية، ألن يفهــم أّنــه إذا لــم يتعامــل مــع منّفــذي 

 هم الحياة اليومّية هناك".العملّيات الذين يخرجون من داخلهم، فاألمر سيثقل علي
ــــة  وعــــن مكافحــــة حركــــات مقاطعــــة إســــرائيل، قــــال إردان: "ألّول مــــّرة فــــي تــــاري  الّدولــــة، توجــــد ميزانّي

 مليون شيكل". 130مخّصصة لهذا الكفاح. قبل شهرين حّصلت مبلغ 
ن: وعـــن مشـــروع قـــانون جديـــد، يقّيـــد مـــن حرّيـــة الّتعبيـــر فـــي شـــبكات الّتواصـــل االجتمـــاعّي، قـــال إردا

"توّجهــت لــوزيرة القضــاء، ونحــن بصــدد إقامــة طــاقم مشــترك لصــياغة مشــروع قــانون يفــرض مســؤولّية 
علــى فيســبوك، غوغــل وشــركات إنترنــت أخــرى. ال يمكــن أن تــربح هــذه الّشــركات مليــارات مــن جهــة، 
ومــن جهــة ثانيــة ال تبــدي أّي مســؤولّية علــى المضــامين. أحياًنــا، فيســبوك وشــركات أخــرى، أقــوى مــن 

ونــّوه: "إاّل أّننــي ملـــزم بــالقول إّننــي تحــّدثت عـــن هــذا الموضــوع مــع وزراء بريطـــانّيين،  لــة إســرائيل.دو 
أعربوا عن أّن قلقهم من تجّند مواطنين لداعش استناًدا على استخدام الّشبكات االجتماعّية، وأيًضا هم 

 ينوون إقرار خطوط حمراء".
 25/2/2016، 48عرب   

 
 من الغاز إلى أوروبا هالنقل صادراتم بالنسبة لـ"إسرائيل" شتاينتز: موقع تركيا مه .25

، أمــس الخمــيس ان زيوفــال شــتاينت اإلســرائيليوكــاالت األنبــاء: قــال وزيــر الطاقــة  ،القــدس –هيوســتن 
"المســار التركــي" يبعــث علــى األمــل فــي مســألة نقــل الغــاز الطبيعــي، مــن شــرق المتوســط إلــى أوروبــا، 

سرائيل للبدء بتنفيذ هذا المشروع".مشيرًا إلى "ضرورة تطبيع ال  عالقات الدبلوماسية بين تركيا وا 
، فــي مــؤتمر صــحافي عقــده علــى هــامش المــؤتمر الســنوي للطاقــة فــي مدينــة هيوســتن زوأعــرب شــتاينت

سرائيل، في األسابيع أو األشهر المقبلـة"، مبينـًا أن  األمريكية، عن أمله في "حل المشاكل بين تركيا وا 
 الن إلى تطبيع العالقات"."الجانبين يمي

وتواجه إسرائيل مشاكل فـي تصـدير الغـاز الطبيعـي إلـى أوروبـا، بسـبب الخالفـات التركيـة اإلسـرائيلية، 
 التي تحول دون إقامة أنابيب لنقل الغاز عبر المتوسط إلى تركيا ومنها إلى أوروبا.
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إلــى توقعــه ازديــاد مســتوى التعــاون  أن "العالقــات االقتصــادية بــين البلــدين قويــة"، الفتــاً  زوأشــار شــتاينت
بين البلدين، ومصر وقبرص واليونان، بالتزامن مع عثور بالده علـى حقـول للغـاز الطبيعـي فـي شـرق 

وأوضح الوزير اإلسرائيلي أن زيادة التعاون بين الدول المـذكورة خـالل الفتـرة  البحر األبيض المتوسط.
 ار في المنطقة.المقبلة، من شأنه أن يساهم في تحقيق االستقر 

 26/2/2016القدس العربي، لندن، 
 
 تدين مساعدات إيران لعائالت شهداء االنتفاضة يةسرائيلالحكومة اإل .26

أمـــس قـــرار ايـــران تخصـــيص آالف الـــدوالرات  اإلســـرائيليةدانـــت الحكومـــة : أ ف ب -القـــدس المحتلـــة 
الفلسـطينية منـذ تشـرين  راضـيواأل إسـرائيللعائالت فلسطينيين قتلوا خالل موجة العنـف التـي تشـهدها 

فــي القــدس المحتلــة  أمــسبنيــامين نتنيــاهو  اإلســرائيليوقــال رئــيس الــوزراء  ( الماضــي.أكتــوبر) األول
خــــالل لقائــــه بنظيــــره البلغــــاري بويكــــو بوريســــوف ان "هــــذا يؤكــــد ان إيــــران تواصــــل دعمهــــا لإلرهــــاب 

يجـب علـى دول العـالم الوقـوف ضـد الفلسطيني ولحماس ولإلرهـاب الـذي يمارسـه حـزب هللا". وتـابع: "
دانته، وعليها مساعدة   والدول األخرى للتصدي لذلك". إسرائيلهذا وا 

تشـجع  إيـرانايمانويـل نحشـون: "هـذا دليـل آخـر علـى ان  اإلسـرائيليةوأكد الناطق باسم وزارة الخارجية 
تضــطلع  إيــرانال االتفــاق النــووي )مــع القــوى الكبــرى(، ال تــز  إلــى". وأضــاف: "بعــد التوصــل اإلرهــاب

 الدولي". اإلرهاببدور رئيس في 
األمــين  إلــىفــي األمــم المتحــدة دانــي دانــون وجــه رســالة  إســرائيلأن ســفير  اإلســرائيلية اإلذاعــةوذكــرت 

 .اإليرانيةالمبادرة  إدانة إلىالعام بان كي مون لدفعه 
 26/2/2016الحياة، لندن، 

 
 نه ال يعرف الواقع والحقائق على األرضفي تقييمه أل  كان مخطئاً  كاميروننير بركات:  .27

ــه ديفيــد كــاميرون رئــيس الــوزراء البريطــاني حــول االســتيطان فــي  -لنــدن  علــي الصــالح: أثــار مــا قال
القدس الشرقية المحتلة خالل جلسة "أسئلة وأجوبة" األسبوعية، في مجلس العموم البريطـاني، غضـب 

 إسرائيل.
دس نير بركات تصريحات كاميرون. وقال"إنه كـان مخطئـا رئيس المجلس البلدي االحتاللي للقرفض 

فــي تقييمــه ألنــه ال يعــرف الواقــع والحقــائق علــى األرض". وتســاءل ســاخرا "مــا هــو البنــاء الــذي وجــده 
هل هـي الطـرق التـي نعبـدها … هل هي المدارس األكثر تقدما التي ننشئها هناك… كاميرون صادما

وزعــم بركــات أن "أوضــاع المقيمــين فــي المدينــة هــي  لترفيهيــة".ام مراكــز رعايــة األطفــال او المراكــز ا
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وال حاجــة للقــول أفضــل بكثيــر ممــا كــان عليــه … األفضــل بــدرجات مــن أوضــاع البلــدان المحيطــة بنــا
ـــدين والعـــرق  ـــداب البريطـــاني". وزعـــم "أن مـــواطني القـــدس بغـــض النظـــر عـــن ال ـــام االنت  أوالوضـــع أي

 يار في العيش في أي مكان في المدينة".الجنس، كما في لندن، لديهم الحق والخ
 26/2/2016القدس العربي، لندن، 

 
 بـ"التعاطف مع داعش" طعن جندياً  جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي يتهم سودانياً  .28

قالــت ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي، الخمــيس، إن المهــاجر الســوداني الــذي أصــاب  :القــدس المحتلــة
وكـان هـذا أول هجـوم ينفـذه مهـاجر أفريقـي  يتبنى فكـر تنظـيم داعـش.جنديا طعنا قبل نحو أسبوعين، 

وقتـــل المهــاجم الســوداني كامـــل حســن بالرصـــاص بعــد أن أصـــاب الماضــية. خــالل الشــهور الخمســـة 
 الجندي في بلدة عسقالن في السابع من فبراير الجاري.

ن ال محققــين عثــروا علــى وقــال جهــاز األمــن الــداخلي اإلســرائيلي فــي بيــان، إن حســن كــان متعصــبا وا 
"صــور لمــوالين لــداعش التقطــت فــي أنحــاء مختلفــة مــن العــالم" علــى هاتفــه المحمــول. وأضــاف البيــان 

 "يبدو أن الهجوم كان بإلهام" من تنظيم داعش.
 25/2/2016، الغد، عم ان

 
 " 35-فأ"طائرات تبكير تسليمها من الواليات المتحدة تطلب  "إسرائيل" .29

في وزارة األمن اإلسرائيلية من نظرائهم األميركيين، مؤخرا، تبكير تسليم  طلب مسؤولون: بالل ضاهر
 " في إطار القسم الثاني من صفقة بين الجانبين.35-إسرائيل طائرات مقاتلة من طراز "اف

، يـوم الخمـيس، بأنـه يـأتي علـى ضـوء اإللكترونـيوفسرت إسرائيل طلبها، بحسب ما ذكره موقـع "واال" 
يـران، فـي إشـارة إلـى سباق التسـلح فـي ال منطقـة فـي أعقـاب توقيـع االتفـاق النـووي بـين الـدول الكبـرى وا 

 شراء دول الخليج للعتاد العسكري.
وقالــت مصــادر فــي وزارة األمــن اإلســرائيلية أن الســبب الثــاني يتعلــق بإلغــاء كنــدا صــفقة للتــزود بهــذه 

 ئرات اإلسرائيلية.الطائرات المقاتلة األمر الذي يفسح المجال أمام تسريع صنع الطا
ــــرة  ــــأن تتســــلم األخي ســــرائيل ب ــــين الواليــــات المتحــــدة وا  ــــى 35-طــــائرة "اف 33وتقضــــي الصــــفقة ب " عل

 طائرة. 14طائرة وفي المرحلة الثانية  19مرحلتين، بحيث تتسلم بالمرحلة األولى 
 25/2/2016، 48عرب 
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 امة ميناء في غزةاط كبار في سالح البحرية أبدوا موافقتهم على إقضب  موقع "واال":  .31
اتسعت دائرة الموافقين فـي صـفوف جـيش االحـتالل الصـهيوني علـى مينـاء صـناعي تجـاري : الناصرة

 قبالة شواطئ قطاع غزة، وسط اشتراطات بخضوعه لرقابة تمنع تحوله لموقع "تهريب" للمقاومة.
افقتهم علــى إقامــة وذكــر موقــع "واال" العبــري أن ضــباطا كبــارا فــي ســالح البحريــة الصــهيوني أبــدوا مــو 

مينــاء فــي غــزة، "لكــنهم حــذروا أنــه وبــدون رقابــة صــارمة ومســتمرة علــى هــذا المينــاء الــذي يــتم دراســة 
إقامته هذه األيام في مجلس األمن القومي )الصهيوني(، من المحتمـل أن يتحـول إلـى موقـع للمقاومـة 

ة "نســتطيع التعامــل مــع هكــذا ونقــل الموقــع عــن الضــباط فــي ســالح البحريــ لتهريــب الوســائل القتاليــة".
وأضــاف الموقــع أن جــيش  مينــاء رغــم قربــه مــن منصــات التنقيــب عــن الغــاز والمواقــع االســتراتيجية".

االحــتالل "متخــوف مــن رقابــة بــال أســنان علــى هــذا المينــاء، أي أن ال تــذهب المــواد التــي يــتم إدخالهــا 
ى ذلــك البــاطون الــذي هــو فــي إلــى القطــاع، إلــى أغــراض غيــر األهــداف المخصصــة لهــا؛ كمثــال علــ

 األصل لبناء المباني والمنشآت لكن حماس تستخدمه في بناء األنفاق"، حسب وصفه.
 25/2/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 قيود إسرائيلية على دخول مستعمرة "شاعر بنيامين" بعد أسبوع على عملية الطعن .31

نية، مساء يوم الخمـيس، أن الجـيش اإلسـرائيلي قـرر ذكرت القناة العبرية الثا :ترجمة خاصة -رام هللا 
تقييد دخول الفلسطينيين للمنطقة الصناعية في "شاعر بنيامين" وتغيير اإلجراءات األمنية فـي أعقـاب 
صــابة  عمليــة الطعــن التــي وقعــت منــذ أســبوع فــي متجــر "رامــي ليفــي" وأدت لمقتــل جنــدي إســرائيلي وا 

عاًمــا( بــدخول  25علــى اإلطــالق ألي فلســطيني يقــل عــن )وحســب القنــاة، فإنــه لــن يســمح  مســتوطن.
المنطقة دون تصريح عمل رسمي. مشيرًة إلى أن الجيش سيتولى كامل الحماية األمنية فـي المنطقـة، 

 وعدم االكتفاء باالعتماد على الحراس األمنيين ومضاعفة نقاط األمن.
عقـــد لدراســـة النتـــائج المستخلصـــة مـــن ولفتــت القنـــاة إلـــى أن هـــذا القـــرار اتخـــذ فـــي أعقـــاب تقيـــيم أمنـــي 

 عاًما(. 15الهجوم الذي نّفذه اثنين من الفتية الخميس الفائت، ولم تتجاوز أعمارهما )
 25/2/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 الجدران ال تحمي المستوطنين: الصحافة اإلسرائيلية .32

ية ضــد المســتوطنين وســبل ركــزت صــحف إســرائيلية اليــوم الخمــيس علــى موضــوع العمليــات الفلســطين
إيقافهــا. وقــال النــاطق باســم التجمــع االســتيطاني اإلســرائيلي غــوش عتصــيون، يهــودا شــافيرا، لصــحيفة 
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وشــهد -معــاريف، إن الوجــود المكثــف للجنــود اإلســرائيليين فــي التجمــع الــذي يوجــد فــي الضــفة الغربيــة 
 .%100وقوع العمليات بنسبة  ال يمنع -العديد من العمليات الفلسطينية خالل الشهور األخيرة

واعتبر شافيرا أن العالج النهائي يتمثل في توفير الردع للفلسطينيين، والتعامل مـع موجـات التحـريض 
زالـــة شـــرائط التحـــريض عبـــر  الحاصـــلة ضـــد اإلســـرائيليين، والمـــس بـــالقنوات التلفزيونيـــة الفلســـطينية، وا 

ال فلن يكون منطقيا على استئصال موجة ال -وفق رأيه-فيسبوك، مما سيعمل  عمليات من جذورها، وا 
 أن تحاط كل إسرائيل بالجدران األمنية خشية العمليات الفلسطينية.
ــــع و  ــــر العســــكري اإلســــرائيلي بموق ــــال الخبي ــــي الســــياق نفســــه، ق ــــر بوخبــــوط، إن اوف ــــاري، أمي ال اإلخب

يات الفلسطينية ضد المعطيات اإلحصائية التي أصدرها جهاز األمن العام )شاباك( مؤخرا حول العمل
اإلسرائيليين خالل األشهر الخمسة األخيرة، تؤكد أن حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( التي تواصل 

 الهدوء في غزة، تحاول البحث عن مبادرات ميدانية إلشعال الوضع في الضفة الغربية.
لدعائيـة وشـبكات وزاد أن حركة حماس تخوض حربا إعالمية معلنة ضد إسرائيل مـن خـالل وسـائلها ا

التواصـــل االجتمـــاعي، والعمـــل علـــى تشـــكيل خاليـــا عســـكرية ســـرية لتنفيـــذ عمليـــات قتـــل قاســـية ضـــد 
 اإلسرائيليين.

لكــن رئــيس التجمــع االســتيطاني بيــت آرييــه بالضــفة، آفــي نــاعيم، تســاءل فــي يــديعوت أحرونــوت عــن 
عامــا ليأخــذوا 13بنــاء أعمــار كيفيــة وصــول المجتمــع الفلســطيني لمرحلــة ينــدفع فيهــا الفتيــان الصــغار أ

السكاكين ويخرجوا لقتل اليهـود، فـي ظـل قنـاعتهم بـأنهم سـوف يقتلـون، ولـن يبقـوا أحيـاء؟ فهـل السـبب 
في ذلك هو االحتالل أم حالة التحريض التي يعيشها المجتمع الفلسطيني على قتل اليهود، من خالل 

 خطباء المساجد وشبكات التواصل االجتماعي؟
إلى أنه كان ضابطا في األراضي الفلسطينية خالل االنتفاضة األولى التي انطلقت عـام وأشار ناعيم 

، حيـــث 2000، وقـــرر الســـكن فـــي الضـــفة لـــدى انـــدالع االنتفاضـــة الثانيـــة التـــي حصـــلت عـــام 1987
 شهدت االنتفاضتان دعما شعبيا واسعا من الشارع الفلسطيني.

التـي قتلـت اإلســرائيليين جـزء مـن الهبـة الشــعبية،  وأضـاف أن المجتمـع الفلسـطيني يعتبــر أن العمليـات
في وقت يواصل اليوم غالبية الفلسطينيين الجلـوس فـي بيـوتهم، وعشـرات اآلالف مـنهم يـدخلون يوميـا 
للعمل بإسرائيل، ومعظم العمليـات التـي تسـتهدف اإلسـرائيليين لـيس لـديها بنيـة تحتيـة تنظيميـة موجهـة 

 بالضفة.
 25/2/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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صابة شقيقه بانفجار عبوة طفلمخيم جباليا: استشهاد  .33  وا 
خليل الشي : استشهد الطفل صهيب إبراهيم صقر )خمسة أعوام( وأصيب شقيقه مصعب  -غزة 

 )ستة أعوام( بانفجار عبوة ناسفة في محيط منزلهما في مخيم جباليا، مساء أمس.
إلندونيسي في جباليا، حيث أفادت المصادر ونقل الطفل الشهيد وشقيقه الجريح إلى المستشفى ا

 الطبية بأن الشقيقين الشهيد والجريح تعرضا لشظايا في مختلف أنحاء الجسم.
وأشارت المصادر الطبية لـ"األيام" إلى أن الشهيد وصل إلى قسم االستقبال والطوارئ جثة هامدة، 

ووصفت جروحه بأنها بالغة، وأدخل بينما تعرض شقيقه لجروح بالغة في األجزاء العلوية من الجسم، 
 المستشفى الستكمال العالج.

صابة شقيقه، خالل  وأكد بيان صحافي صادر عن وزارة الصحة بغزة، استشهاد الطفل "صقر" وا 
 االنفجار الذي قال إنه نجم عن عبوة ناسفة من مخلفات االحتالل.

 26/2/2016األيام، رام هللا، 
 
 حكمة إسرائيلية تبرئ غليكوم األقصىمستوطنًا يقتحمون  47 .34

 مستوطنًا ساحات المسجد األقصى، أمس، بحراسة عناصر من الشرطة اإلسرائيلية. 47اقتحم 
وأثارت االقتحامات، التي تمت من خالل باب المغاربة، حفيظة المصلين الذين رددوا صيحات 

ي القدس، ساحة اليميني وعلى الصعيد ذاته، برأت محكمة الصلح اإلسرائيلية ف التكبير "هللا أكبر".
صابتها بكسر في  اإلسرائيلي المتطرف يهودا غليك من تهمة دفع امرأة مسلمة في المسجد األقصى وا 

 .2014يدها في العام 
ويعتبر غليك عراب االقتحامات اإلسرائيلية لساحات المسجد األقصى، ويمهد هذا القرار لتجدد 

أطلق النار على غليك وأصابه بجروح خطيرة قبل أن وكان الشهيد معتز حجازي  اقتحاماته للمسجد.
 تقدم قوات االحتالل على إعدام حجازي في منزله في حي الثوري بالقدس.

 26/2/2016األيام، رام هللا، 
 

 غزة: أخرجونا من هنا فيسورية الجئة  تعائال .35
ربية شريط فيديو انتشر أخيرًا على مواقع التواصل االجتماعي الفلسطينية والع: فتحي صّباح -غزة 

الشاب سامي مشتهى، وطرح خالله سؤااًل واحدًا على « الغزي»من سبع دقائق أعده الصحافي 
غزة قررت استقبال مليون سوري على أرضها، »عشرات األطفال الفلسطينيين في قطاع غزة يقول: 

 «.فما رأيك؟
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وما يتعرض له السوريون،  وجاءت إجابات األطفال مفاجئة تعكس دراية ولو محدودة بالشأن السوري
 في أوروبا.« في الجنة الموعودة»لتحقيق اآلمال « طريق اآلالم»وما يواجهونه أثناء سيرهم على 

، لما أظهره «الغزيين»وأثار ترحيب أطفال غزة بقدوم مليون الجئ سوري الى القطاع إعجاَب 
يين في وطنهم وخارجه. كما األطفال من نخوة وعروبة، وأيضًا معرفتهم ببعض تفاصيل جحيم السور 

انهالت تعليقات فلسطينيين وسوريين وعرب على حسابات الذين تشاركوا الفيديو، وكلها يتحدث عن 
المطحونين بين االحتالل « الغزيين»النخوة وكرم الضيافة المعروف عن الفلسطينيين، خصوصًا 
 .اإلسرائيلي واالنقسام الفلسطيني، فيما يفتك بهم الفقر والبطالة

عائلة سورية تعيش في القطاع، وال يتجاوز  22غير أن الفيديو حرك مشاعر الحزن والغضب لدى 
فردًا يتمنى السواد األعظم منهم مغادرة القطاع هربًا من المباالة السلطة والحكومة  50عدد أفرادها 
 وعدم االهتمام بأوضاعهم البائسة.، الفلسطينية

المؤسسة حديثًا وريف « جمعية العائلة السورية»جاب رئيس وعلى رغم أن شريط الفيديو أثار إع
، «ألطفال غزة وأهلها الكرام على تعاطفهم مع إخوتهم السوريين»عاما(، إذ وجه الشكر  36حميدو )

« سوريانا»في مطعمه « الحياة»إال أنه فجر لديه غضبًا داخليًا دفينًا، فقال في مقابلة أجرتها معه 
 «.زة سيسجله التاري  السوري بأحرف من ذهبموقف أطفال غ»في غزة: 

عائلة سورية األصل  22»وبمرارة وغصة في الحلق، تساءل حميدو، إن كان أهل غزة يعلمون بوجود 
فقط تفتقد أبسط مقومات الحياة... وأن فلسطين بحكومتها وقياداتها لم تستطع تأمين سكن أو إيجار 

 «.ينمنازل وعقود عمل وتأمين صحي لهؤالء السوري
 26/2/2016الحياة، لندن، 

 
صابات في بلدة بيت ريما قرب رام هللا  .36  هدم منشآت زراعية في قرية نعلين وا 

هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي منشآت زراعية بحجة قربها من أحد : فادي أبو سعدى  –رام هللا 
غرب محافظة رام هللا  الطرق االستيطانية، في منطقة المهلهل في الجهة الشرقية من قرية نعلين

والبيرة، تحت حراسة قوات كبيرة من جنود االحتالل وآلياته العسكرية التي انتشرت في المنطقة وعلى 
 حدود القرية.

وتعتبر قرية نعلين من أكثر المناطق الفلسطينية المتضررة من االستيطان والجدار. وتشهد تظاهرات 
رحيل االحتالل وبتفكيك الجدار العنصري الذي سرق ومسيرات أسبوعية خالل أيام الجمعة تطالب ب

 األرض الفلسطينية.
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في غضون ذلك أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي 
في قرية بيت ريما شمال غرب رام هللا. وأصيب أحدهما برصاصة في الظهر واعتبرت حالته 

 لرصاص في يديه وجراحه طفيفة.متوسطة، فيما أصيب اآلخر بشظايا ا
وخالل اقتحام قرية بيت ريما داهمت قوات االحتالل منزل األسير المحرر مجاهد خضر الريماوي 

شهرا في سجون  16فرج عنه قبل شهرين بعد قضائه واعتقلته. مع اإلشارة إلى أن الريماوي أُ 
 االحتالل.

من المستوطنين على رأسهم اليهودية وفي جنوب الضفة الغربية اعتدت بالضرب المبرح مجموعة 
المتطرفة المعروفة عانات كوهين على فلسطينيين يسكنون قرب الحرم اإلبراهيمي الشريف وسط 

برضوض  أصيبامدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، منهم وائل الفاخوري وشقيقته نائلة حيث 
 وكدمات نقال على أثرها إلى المستشفى.

تقود عمليات تحريض واعتداء على الفلسطينيين عامة في مدينة  أنهاوهين نة كوُيعرف عن المستوط  
الخليل خاصة في البلدة القديمة وقرب الحرم اإلبراهيمي ومناطق التماس القريبة من المستوطنات 

 بشكل دائم وبحماية من جيش االحتالل اإلسرائيلي.
 26/2/2016القدس العربي، لندن، 

 
على عدم حل  وتهديد بالتصعيد احتجاجاً  ..ات الحكومية في غزةإضراب الموظفين يشل المؤسس .37

 مشكلتهم
اإلضراب الشامل جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بما فيها المدارس  شل   :غزة -أشرف الهور

في قطاع غزة، أمس الخميس، بدعوة من نقابة الموظفين، رفضا الستمرار مشكلة هؤالء الموظفين 
 في الوظيفة العمومية في السلطة الفلسطينية. وعدم حلها باندماجهم

وفي خطوة الهدف منها الضغط على طرفي حوار المصالحة حركتي فتح وحماس لحل مشكلتهم في 
حوارات الدوحة، قاطع موظفو الحكومة العمل يوم أمس، وأغلقت الهيئات الحكومية أبوابها في وجه 

الب المنازل، في خطوة مشابهة لتلك القائمة في الجمهور، بما فيها المدارس الحكومية. والزم الط
 الضفة الغربية.

وجاء اإلضراب الشامل بدعوة من نقابة الموظفين في غزة، التي أعلنت قبل عدة أيام عن سلسلة 
فعاليات احتجاجا على عدم حل مشكلة موظفي غزة الذين عينتهم حركة حماس بعد االنقسام، 

وسيكون اإلضراب الشامل الذي طال كل المؤسسات الحكومية  ألف موظف. 40 نحو وعددهم 
 مقدمة لسلسلة احتجاجات أخرى ستنفذ خالل الفترة القادمة.
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وكان الموظفون قد اتخذوا سابقا سلسلة خطوات احتجاجية، شملت اإلضراب الشامل عن العمل، 
ن موظفي السلطة وكذلك إغالق البنوك العاملة في غزة، رفضا لعدم إدراج هؤالء الموظفين ضم

 الفلسطينية.
ال تقبل التفاوض على »وقال محمد صيام رئيس نقابة الموظفين في مؤتمر صحافي سابق إن النقابة 

ن أي حديث غير ذلك سيكون «حقوق الموظفين أو التنازل عنها  «.خارج عن المصلحة الوطنية»، وا 
نقطة الصفر ومن المرحلية غير العودة إلى »وحذرت النقابة أيضا كل أطراف الحوار في قطر من 

وأعلنت إضافة إلى إضراب  «.المحددة والترحيل غير المبرر والحلول المؤقتة لحل مشكلة الموظفين
أمس الخميس، عن تعليق الدوام الثالثاء المقبل، األول من شهر مارس  آذار المقبل، في كل 

ليوم للمشاركة في المسيرة المؤسسات والوزارات الحكومية والمديريات، على أن يخصص هذا ا
 الحاشدة التي ستنطلق من ميدان السرايا، وستنتهي بمؤتمر صحافي أمام مجلس الوزراء.

، جدد صيام الدعوة للموظفين للمشاركة في مسيرة الثالثاء «احشد انزل شارك»وأمس وتحت عنوان 
فق بالمطالب والحقوق المقبل، من أجل إسماع صوت موظفي غزة للرئاسة الفلسطينية ولحكومة التوا

 المشروعة لموظفي غزة.
 26/2/2016القدس العربي، لندن، 

 
 اإلبراهيمي الحرمعامًا على مجزرة  22 .38

فتح شارع  لإلعادةنظم تجمع شباب ضد االستيطان وضمن الحملة الدولية  :وكاالت –القدس 
 أمامغيث والساليمة  في مدخل حارة اإلبراهيميلمجزرة الحرم  22الشهداء فعالية الحياء الذكرى 

 كل ليلة لحماية منازلهم من عنف المستوطنين. األهالي)تنكة( الصمود التي يسهر عليها 
تجمعه اختار محيط )تنكة( الصمود  إنوقال عيسى عمرو منسق تجمع شباب ضد االستيطان 

المنطقة ذكرى المجزرة تكريما للنشطاء الذين يعملون على السهر لحراسة  إحياءفعاليات  إلقامة
في تل  اإلنسان، وعلى دورهم في توثيق انتهاكات حقوق اإلبراهيميالشرقية الجنوبية للمسجد 

 المنطقة.
اخترعوا فكرة )تنكة(  األهالي أنمن جانبه أوضح الحاج وائل الفاخوري وهو أحد سكان المنطقة، 

باالعتداء على الصمود من اجل االجتماع كل ليلة على مدخل الحي وعدم السماح للمستوطنين 
، حيث نجحت هذه الفكرة الشعبية بجلب اهتمام العائالت وتوحيد جهودهم من اجل تشجيع األهالي
 وعدم تركها للمستوطنين. منازلهمعلى البقاء في  األهالي

 26/2/2016الرأي، عم ان، 
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   اإلسرائيليةتقرير حقوقي: فلسطين تشهد مزيدًا من جرائم الحرب  .39

المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان، يوم الخميس: إن األرض الفلسطينية المحتلة قال ": وفا" –غزة 
ن قوات االحتالل اإلسرائيلي ُتواصل استخدام القوة  تشهد مزيدًا من جرائم الحرب اإلسرائيلية، وا 

 المفرطة في األرض الفلسطينية المحتلة، وجرائم الحصار والقيود على حرية الحركة.
(، 2016شباط  24 –18خالل األسبوع الذي يغطيه التقرير الحالي للمركز، )وواصلت تلك القوات 

انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان في 
 األرض الفلسطينية المحتلة.

وتحديدًا في أراضي وتابع المركز، كما واصلت قوات االحتالل إفراطها في استخدام القوة المميتة 
الضفة الغربية والقدس المحتلة، بادعاء أن القتلى كانوا يحاولون تنفيذ عمليات طعن ضد جنودها 

 ومستوطنيها.
وأضاف: بالتوازي مع تلك االنتهاكات، تواصل قوات االحتالل اإلسرائيلي سياسة الحصار واإلغالق، 

مرار في بناء جدار الضم )الفاصل(، واالستيالء على األراضي وتهويد مدينة القدس، واالست
واالعتقاالت التعسفية، ومالحقة المزارعين والصيادين في اختراق واضح للقانون الدولي اإلنساني 
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، وفي ظل صمت من المجتمع الدولي، األمر الذي دفع بإسرائيل 

 وقوات جيشها للتعامل على أنها دولة فوق القانون.
ابع: ففي قطاع غزة تواصل سلطات االحتالل الحربي اإلسرائيلي، إجراءات حصارها البري وت

والبحري المشدد على قطاع غزة؛ لتعزله كليًا عن الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، 
.  خلف ذلك انتهاكًا صارخًا لحقوق سكانه االقتصادية 2006وعن العالم الخارجي، منذ العام 

 مليون نسمة من سكانه. 1.8جتماعية والثقافية، وبشكل أدى إلى تفاقم األوضاع المعيشية لنحو واال
ووفق التقرير، هناك حظر شبه تام على صادرات القطاع، باستثناء تصدير بعض المنتجات الخفيفة 
مثل الورود والتوت األرضي والتوابل، فيما سمحت في الفترة األخيرة بتصدير بعض الخضروات 
بكميات قليلة جدا، وبعض األثاث، وحصص قليلة من األسماك. وتواصل سلطات االحتالل فرض 

؛ شمالي القطاع والمخصص لحركة األفراد، حيث تمنع ”ايرز“سيطرة تامة على معبر بيت حانون 
المواطنين الفلسطينيين من السفر عبره بشكل طبيعي، ويسمح في المقابل بمرور فئات محدودة 

لصحافيين، العاملين في المنظمات الدولية، والتجار، وذلك وسط قيود مشددة، تتخللها كالمرضى، ا
ساعات انتظار طويلة في معظم األحيان، مع استمرار سياسة العرض على مخابرات االحتالل، 

 حيث تجري أعمال التحقيق واالبتزاز واالعتقال بحق المارين عبر المعبر.
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ربية، فقد واصلت قوات االحتالل حصارها وتقييدها لحرية حركة وقال التقرير أما في الضفة الغ 
وتنقل المدنيين الفلسطينيين بين المحافظات وذلك على الرغم من تخفيف بعض القيود التي تدرجها 
في إطار سياسة التسهيالت التي تقدمها بين الحين واآلخر، وليس في إطار تطبيق مبدأ الحق في 

ات الحواجز الثابتة منصوبة على الطرق الواصلة بين محافظات الضفة، حرية الحركة. وال تزال عشر 
بعضها مأهول بالجنود، وبعضها اآلخر يمكن إحالل الجنود عليها في أية لحظة، وتفعيل العمل 

 عليها.
وأضاف: يعتبر عدد من الحواجز الثابتة نقاط فحص أخيرة قبل الدخول إلى إسرائيل، رغم أن 

كيلومترات إلى الشرق من الخط األخضر. وتم خصخصة جزء من الحواجز  معظمها يقع على ُبْعد  
بصورة تامة، أو جزئية، وبعضها معزز اليوم بحراس مدنيين مسلحين يتم تشغيلهم من قبل شركات 

 الحراسة الخاصة تحت إشراف إدارة المعابر في وزارة الجيش اإلسرائيلي.
ز العسكرية كمصائد للمدنيين الفلسطينيين، حيث تقوم وقال التقرير: وتستخدم قوات االحتالل الحواج

باعتقال العشرات منهم سنويا، فضاًل عن تعريض عشرات آخرين لجرائم التنكيل واإلذالل والمعاملة 
 غير اإلنسانية والحاطة بالكرامة.

ة، وشدد المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان على موقف المجتمع الدولي بأن قطاع غزة والضفة الغربي
بما فيها القدس، ال يزاالن تحت االحتالل اإلسرائيلي، رغم إعادة انتشار قوات االحتالل اإلسرائيلي 

 .2005على حدود قطاع غزة في العام 
وأكد استمرار سياسات العقاب الجماعي واإلغالق المفروضة على قطاع غزة من قبل قوات االحتالل 

تزام على إسرائيل باحترام اتفاقيات حقوق اإلنسان والقانون اإلسرائيلي، وعلى اإلقرار الدولي بوجود ال
 3اإلنساني الدولي، وبخاصة العرف الدولي الخاص بقوانين الحرب واتفاقيات جنيف والمادة 

المشتركة منها. وعلى أن إسرائيل ملزمة بتطبيق القانون الدولي لحقوق اإلنسان وقانون الحرب 
نصاف الضحايا.بالتبادل أحيانًا وبالتوازي أحيان  ًا أخرى، وفق ما يحقق حماية أفضل للمدنيين وا 

 25/2/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 رام هللا: تحويل منزل في قرية خربثا المصباح إلى ثكنة عسكرية .41

حولت قوات االحتالل اإلسرائيلي اليوم الخميس، منزاًل قيد اإلنشاء في قرية خربثا المصباح  :وكاالت
 رام هللا إلى ثكنة عسكرية.غرب مدينة 



 
 
 
 

 

 30 ص                                              3855 العدد:        26/2/2016 الجمعة التاريخ: 
  

وقال رئيس مجلس قروي خربثا وليد حرفوش في اتصال مع "وفــــا" إن االحتالل داهم منزل المواطن 
" االستيطاني المقام عنوة على أراضي المواطنين، وحوله 443علي حسين دراج المطل على شارع "

 إلى ثكنة عسكرية تحت ذرائع أمنية واهية.
ياد حرفوش بعد أن وأشار إلى أن االح تالل انسحب مساء األربعاء من منزلي المواطنين سعيد وا 

 حولهما لمدة عشرة أيام إلى ثكنتين عسكريتين.
 25/2/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 يصر على دخول غرفة األسير القيق   الخاصةطفل من ذوي االحتياجات  .41

رين مساء الخميس، إن طفاًل من ذوي االحتياجات قالت هيئة شؤون األسرى والمحر  ":وفا" –رام هللا 
 الخاصة، أصر على دخول غرفة األسير الصحفي محمد القيق في مستشفى العفولة والتضامن معه.

سنة( من مدينة أم الفحم داخل  14وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الطفل أحمد محمد جبارين )
ي المستشفى وقام بتقبيله وأمسك يده وظل ، أصر على دخول غرفة األسير القيق ف1948أراضي 

 لجانبه عدة ساعات تضامنا معه.
ن والد الطفل الجبارين لمحامية الهيئة حنان الخطيب، أن أحمد أصر علينا اصطحابه إلى وبي  

المستشفى المذكور، حيث يرقد محمد وأصر على دخول غرفته ليؤكد له بأنه بطل حقيقي تقف وراءه 
 را وصغارا رجاال ونساء.فلسطين بأكملها كبا

كما قالت الخطيب، إن الطفل مصعب محاميد من ذوي االحتياجات الخاصة، من ذات المدينة 
أيام تضامنا مع األسير القيق، ويكتب بشكل دائم على مواقع  10مضرب عن الطعام منذ نحو 
 التواصل االجتماعي عن قضيته.

األسير الصحفي محمد القيق المضرب عن  وأكدت الخطيب، أن التضامن الشعبي والجماهيري مع
يوما، يتواصل باستمرار أمام مستشفى العفولة وداخل القسم الذي يقبع فيه ضد موقف  93الطعام منذ 

 إسرائيل الرافض لالستجابة لمطلبه العادل.
 25/2/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 اإلبراهيمي   المسجدمجزرة  ذكرىالدنمارك: فعاليات في  .42
نظمت حركة "فلسطين أكشن" )العمل ألجل فلسطين(، أمس الخميس، مسيرة  ":وفا" -وبنهاجنك

تضامنية مع أهالي البلدة القديمة من مدينة الخليل، وذلك في مدينة أورهوس، ثاني أكبر المدن 
 ركية بعد العاصمة كوبنهاجن وعاصمة الدنمارك الثقافية.االدنم
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، وضمن فعاليات "افتحوا شارع اإلبراهيميما لمجزرة المسجد عا 22وجاءت المسيرة في الذكرى الـ
 ركيين.االشهداء" الدولية، بمشاركة أبناء الجالية الفلسطينية والنشطاء الدنم

وتوقف المتضامنون مع شعبنا في ساحة بلدية أورهوس، حيث تحدث خاللها المواطن مهند قفيشة 
مبرزا الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب من حركة شباب ضد االستيطان، القادم من الخليل، 

للمحال التجارية، والجرائم التي يرتكبها  وا غالقالفلسطيني تحت االحتالل، من مصادرة للمنازل 
 قطعان المستوطنين ضد شعبنا.

 26/2/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 ... مقاربة الواقع بالفنتازيا الحواجريلمحمد  "أسد غزة" .43
مع أسد خارج  يتعايشوالم يكن غريبًا على أهل غزة المحاصرين أن : محمد السمهوري  - رام هللا

قفصه، بل ويصبح صديقًا لهم وتتحّول صورته مع األطفال. تحّول األسد المفترس، كما يقول الفنان 
الفلسطيني محمد الحواجري، إلى كائن أكثر رقة من بعض البشر الذين يساهمون في استمرار 

 زة.حصار قطاع غ
غريب جدًا أن نسمع عن وجود أسد يتجول بين «: »أسد غزة»يقول الحواجري الذي وّثق وجود 

الناس، بل الغريب أكثر أن نجد الناس يحملــونه ويلــتقطون الصور التذكارية معه، وهذا من األشياء 
موجودة في التي جعلتني أفكر بتقديم هذا المشهد الغريب في عمل فني ليكون جزءًا من الذاكرة ال

 «.قطاع غزة
يتعايش الناس فيها في أسوأ الظروف »فغزة الشهيرة بمنطقة الحصار والموت كما يوضح الحواجري، 

منذ طفولتي وأنا أعرف أن »ويضيف: «. الحياتية، ونجحوا باالستمرار في تلك الحياة المعقدة جداً 
 «.يألفه الناس وال يخافونه أبداً  األسد هو حيوان مفترس والسؤال هنا كيف أصبح هذا الحيوان أليفاً 

بداعية قاربت الفنتازيا في ترجمتها  حالة الحصار اإلسرائيلي على القطاع نتجت منها أعمال فنية وا 
من جانب الفنانين في غزة. ويعزو الحواجري ما يحصل وينتج في القطاع نتيجة ارتجال الشعب. 

حتالل اإلسرائيلي، أنتج أسلوب حياة مختلفة، قطاع غزة الذي يعيش حصارًا محكمًا تحت اال»ويقول: 
وهنا سنجد كثيرًا من األشياء المتناقضة، كقصة الرجل المسن الذي يربي شبلين في بيته بأحد 

كميات كبيرة من الطعام  إلىمخيمات القطاع، ما يعتبر أمرًا بغاية الغرابة، إذ إن هذا الحيوان يحتاج 
 «.ترس في تكوينهورعاية طبية ومتابعة خاصة، ألنه مف

قصص كثيرة وغريبة في غزة، باتت مصدر رزق لسكان القطاع، وكل المحاوالت التي يقوم بها 
لألسف دون ان يحرك ذلك ساكنًا عند من يحكم »الناس تأخذ اهتمامًا إعالميًا كما يقول الحواجري 
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طيرة أو الممنوعة في فلسطين إليجاد حل يساعد الناس من الخروج من حالة البحث عن البدائل الخ
 «.في طرق تأمين الرزق. فكأن الشبلين هما بمثابة االكتفاء الذاتي لعائلة هذا الرجل

 26/2/2016الحياة، لندن، 
 

 "اليونيفيل" منطقةينقلون تحركاتهم إلى  الفلسطينيونالالجئون لبنان:  .44
احتشدوا «. ونيفيلالي»نقل الالجئون الفلسطينيون أمس، تحركاتهم إلى منطقة : حسين سعد -صور 

بالمئات من مختلف المخيمات. توجهوا في حافالت إلى بلدة القليلة في الجنوب، وهناك نفذوا 
اعتصاما في منطقة عمل القوات الدولية. والسبب هو نفسه، االعتراض على السياسة التقليصية لـ 

 ، ومن بعده تأكيد تمسك الالجئين بحق العودة.«األونروا»
شارك فيه « خلية أزمة األونروا»مندرج في إطار البرنامج التصعيدي الذي وضعته هذا االعتصام ال

 ممثلون
عن الفصائل والقوى واألحزاب الوطنية واإلسالمية، إضافة إلى ممثلين عن اللجان الشعبية واألهلية 

في والمؤسسات والجمعيات واألندية والحركات الشعبية والشبابية. وبعد ترحيب من مسؤول اإلعالم 
في منطقة صور محمود طه بالمشاركين، تحدث المسؤول السياسي للحركة في « حماس»حركة 

هذا االعتصام بوجه األونروا »أحمد عبد الهادي، الذي اعتبر أن « خلية األزمة»لبنان وعضو لجنة 
حيث أقرب نقطة إلى فلسطين، ما هو إال تأكيد على حق العودة والتمسك باألرض واالستمرار 

 «.رك لمواجهة سياسة الوكالة التي باتت تشكل خطرًا حقيقيًا على أبناء الشعب الفلسطينيبالتح
كل ما يجري بهذا الخصوص يهدف إلى رسم خريطة جديدة لعيون »وشدد عبد الهادي على أن 

نهاء خدمات األونروا واحدة من األمور وهدف إضافي يصب في مصلحة اسرائيل  «.اسرائيل وا 
اللواء « اليونيفيل»مذكرة إلى القائد العام لـ « خلية أزمة األونروا»تسليم وفد اختتم االعتصام ب

تمثل األمم المتحدة في لبنان. « اليونيفيل»لوتشيانو بورتوالنو في الناقورة. وذلك على اعتبار أن 
ن تضمنت المذكرة تخصيص الالجئين بموازنة ثابتة من األمم المتحدة كسائر المنظمات الدولية وتأمي

كل االحتياجات والمتطلبات الحياتية والمعيشية إلى الالجئين عمومًا وفي لبنان خصوصًا، والتي 
تشكل عنصرًا أساسيًا في حياتهم وعمودًا فقريًا لمواصلة العيش بكرامة إلى حين عودتهم إلى ديارهم 

 في فلسطين المحتلة.
 26/2/2016السفير، بيروت، 
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 سراح الصحفي "محمد القيق" جدارية في غزة للمطالبة بإطالق .45
، برسم جدارية ورقية، 2016-2-25شارك عدد من الفنانين الفلسطينيين، الخميس : األناضول –غزة 

في حديقة "النصب التذكاري للجندي المجهول"، وسط مدينة غزة، دعًما للصحفي الفلسطيني، محمد 
 على التوالي. 92القيق المعتقل في سجون االحتالل، والمضرب عن الطعام لليوم 

ورسم الفنانون المشاركون في الفعالية التي دعت إليها صحيفة "المجتمع" المحلية، على أحد األوجه 
 األربعة للجدارية، صورًة للقيق وهو يرقد على سرير، ويحمل في يديه كاميرا تنزف دمًا.

عن الطعام، بعد  قال مفيد أبو شمالة، رئيس تحرير صحيفة المجتمع:" يخوض القيق أطول إضرابو 
 أن تم اعتقاله فقط ألنه ينقل معاناة شعبه، دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكًنا".

وطالب أبو شمالة بـ" المؤسسات الدولية بالضغط على )إسرائيل(، لوضع حد لسياسة االعتقال 
 االداري التي تنتهجها بحق الفلسطينيين".

 25/2/2016فلسطين أون الين، 
 
 في بلدة "أبو ديس" شرق القدس مواجهاتينيًا خالل فلسط 13إصابة  .46

شابًا فلسطينيًا إثر مواجهات عنيفة  13ُأصيب : إيهاب العيسى، فاطمة أبو سبيتان –القدس المحتلة 
اندلعت، مساء اليوم الخميس، بين جنود االحتالل والشّبان الفلسطينيين في بلدة "أبو ديس" شرق 

 مدينة القدس المحتلة.
د عيان لـ"قدس برس" أن المواجهات في بلدة "أبو ديس"، اندلعت عقب اعتقال الشاب عمر وأفاد شاه

 سعيد على يد وحدة "المستعربين" التابعة لالحتالل اإلسرائيلي.
وأضاف أن جيش االحتالل اقتحم البلدة مجّددًا عقب اعتقال الشاب، حيث حاصر الشّبان 

رشقها بـ "األكواع" المتفّجرة )عبوات محلية الصنع(، الفلسطينيون أربعة جيبات عسكرية، وقاموا ب
 والزجاجات الحارقة والحجارة، ما أّدى إلى إصابة جندي إسرائيلي.

وأشار إلى أن جنود االحتالل رّدوا بإطالق القنابل الغازية والصوتية في بداية األحداث، وبسبب عدم 
الشّبان، إاّل أنه لم ُيصب أحد قدرتهم على االنسحاب بدأوا بإطالق الرصاص الحي باتجاه 

 بالرصاص.
وذكرت جمعية "الهالل األحمر الفلسطيني"، لـ"قدس برس" أن المواجهات في بلدة "أبو ديس" أسفرت 

مواطنًا باالختناق، جّراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات االحتالل  13عن إصابة 
 بشكل كبير، حيث تمت معالجتها ميدانيًا.

 25/2/2016، خدمة قدس برس
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 2015اإلحصاء الفلسطيني يعلن النتائج األساسية لمسح القوى العاملة في فلسطين للعام  .47

 2015سنة فأكثر في عام  15 األفرادنسبة المشاركة في القوى العاملة بين  45.8%
شخص ألف  828، منهم 2015ألف شخص خالل عام  1,299بلغ عدد المشاركين في القوى العاملة 

 ألف شخص في قطاع غزة. 471وفي الضفة الغربية 
في قطاع غزة في  %45.3مقابل  %46.1بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 

، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور واإلناث ما زالت 2015عام 
 .2015لإلناث في عام  %19.1للذكور مقابل  %71.9كبيرة حيث بلغت 

   
 معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة 25.9%

، 2015شخص في عام  ألف 336بلغ عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية 
 ألف في قطاع غزة. 193ألف في الضفة الغربية و 143بواقع 

لضفة الغربية وقطاع غزة حيث بلغ المعدل في قطاع ما يزال التفاوت كبيرًا في معدل البطالة بين ا
في الضفة الغربية.  أما على مستوى الجنس فقد بلغ  %17.3، مقابل 2015في عام  %41غزة 

 .2015لإلناث خالل عام  %39.2للذكور مقابل  %22.5المعدل 
أما  .2015في عام  %36.5سنة حيث بلغت  24 -20ُسجلت أعلى معدالت بطالة للفئة العمرية 

سنة دراسية فأكثر أعلى معدالت  13على مستوى السنوات الدراسية، فقد سجلت اإلناث اللواتي أنهين 
 من إجمالي اإلناث المشاركات في القوى العاملة لهذه الفئة. %48بطالة حيث بلغت 

 %19.7أعلى معدل بطالة بواقع  2015سجلت محافظة رام هللا والبيرة في الضفة الغربية في العام 
، أما في %13.2، بينما سجلت محافظة قلقيلية أدنى معدل بطالة %19.5يليها محافظة الخليل 

 %42.5يليها محافظة خانيونس  %48قطاع غزة فقد سجلت محافظة دير البلح أعلى معدل بطالة 
 .2015في عام  %36.5سجلت محافظة غزة أدنى معدل بطالة بواقع  بينما
     
 2015اليومي للمستخدمين بأجر عام  شيكل معدل األجر 103.9

شيكل للمستخدمين بأجر من فلسطين حسب مكان العمل، حيث بلغ  103.9بلغ معدل األجر اليومي 
شيكل للمستخدمين بأجر في  61.9شيكل، و 94.1للمستخدمين بأجر في الضفة الغربية  األجرمعدل 

 والمستوطنات. إسرائيل شيكل للمستخدمين بأجر في 198.9قطاع غزة بينما بلغ المعدل 
 25/2/2016، رام هللا، الفلسطيني لإلحصاءالجهاز المركزي 
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 فلسطيني معل   متحف لصمود فلسطينيي الداخل ببيت م   .48

على  يبادر 48نادر زعبي معلم فلسطيني من قرية كفرمندا داخل أراضي الـ : كفرمندا-وديع عواودة
هو عبارة عن متحف فريد يوثق بقاء وصمود نفقته الخاصة لتأسيس مركز التراث والتوثيق، و 

 فلسطينيي الداخل أمام كل التحديات.
المتحف الذي يستقبل الكثير من الزوار وطالب المدارس يحتوي على كمية ضخمة ومتنوعة من 
الموجودات التراثية الخاصة بحياة الفلسطينيين والوثائق التاريخية. ولكل واحدة من موجودات المتحف 

الطابق األول من البيت حكاية تنسج رواية إنسانية ووطنية عن بقاء شبه مستحيل رغم القائم في 
 التحديات.

ومن الموجودات النادرة وثائق عثمانية وانتدابية، نقد ورقي ومعدني فلسطيني، جوازات سفر عثمانية 
 وفلسطينية انتدابية، وجواز مصري من زمن الخديوي إسماعيل.

رة من الوالي العثماني في بيروت لكافة المخاتير في المنطقة حول النظم ومن الوثائق الالفتة مذك
 .19والـ 18اإلدارية المطلوبة، وأختام عثمانية من القرنين الـ

وهناك زاوية في صدر المتحف يعتز بها زعبي، وبها عقود زواج بتوقيع الشي  المجاهد عز الدين 
ماما في مسجد االستق الل في حيفا التي وصلها من سوريا بعشرينيات القسام الذي عمل مأذونا وا 

 .1935القرن الماضي حتى استشهاده عام 
 25/2/2016نت، الدوحة،  .الجزيرة

 
 السيسي: مصر لن تدخر جهدًا للتوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية .49

أكــد الــرئيس المصــري عبــد الفتــاح السيســي، أن القضــية الفلســطينية ســتظل محتفظــة بمكانتهــا  :القــاهرة
مبعـوثي رئـيس  السيسـيجـاء ذلـك خـالل اسـتقبال  المصـرية.المتقدمة فـي أولويـات السياسـية الخارجيـة 

لشــؤون الشــرق األوســط زوال ســيكوييا، وعزيــز بهــاد، يــوم الخمــيس فــي قصــر االتحاديــة  أفريقيــاجنــوب 
الرئاســي، حيــث شــدد علــى أن النــزاع الفلســطيني اإلســرائيلي ال يــزال يمثــل جــوهر الصــراع فــي الشــرق 

 رار في المنطقة.األوسط والعامل الرئيسي لغياب االستق
أكـــد أن مصـــر ستواصـــل  السيســـيوقـــال المتحـــدث الرســـمي باســـم الرئاســـة المصـــرية عـــالء يوســـف إن 

العمل للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بإقامة دولته علـى 
ن تســوية وأضــاف: لقــد أوضــح الــرئيس أ .القــدس شــرقيوعاصــمتها  1967حــدود الرابــع مــن حزيــران 

قليميــًا جديــدًا سيســاهم فــي الحــد مــن االضــطراب الــذي إالقضــية الفلســطينية مــن شــأنها أن تــوفر واقعــًا 
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يشـــهده الشـــرق األوســـط، ويســـاهم فـــي تهيئـــة البيئـــة المواتيـــة لتحقيـــق التنميـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة 
تي تستند إليها الجماعات وتحقيق األمن واالستقرار في المنطقة، كما سيقضي على أحد أهم الذرائع ال

 اإلرهابية لضم المزيد من العناصر إلى صفوفها.
ـــال يوســـف ـــق بالتـــدهور األمنـــي فـــي األراضـــي  إن وق المبعـــوثين ســـلما رســـالة مـــن الـــرئيس زومـــا تتعل

الفلســـطينية المحتلـــة والمعانـــاة اإلنســـانية والوضـــع المأســـاوي لســـكان قطـــاع غـــزة، فضـــاًل عـــن اســـتمرار 
في الضفة الغربية، وتوقـف المفاوضـات بـين الجـانبين الفلسـطيني واإلسـرائيلي فـي التوسع االستيطاني 

وذكــر أن المبعوثــان جــاءا للتعــرف علــى التقــدير المصــري  ظــل تراجــع االهتمــام الــدولي بهــذه القضــية.
لتطور األحداث األخيرة في األراضي المحتلة، وُسبل الدفع قدمًا بجهـود السـالم، السـيما فـي ضـوء مـا 

 به مصر من دور رئيسي في التعامل مع هذا الملف وانعكاساته اإلقليمية.تتمتع 
 25/2/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تعتمد أول سفير مصري لديها منذ ثالثة أعوام "إسرائيل" .51

اعتمــاده ســلم أوراق  جديــداً  مصــرياً  يــوم الخمــيس إن ســفيراً  "إســرائيل"قالــت  :منيــر البــويطي - القــاهرة
 للرئيس ريئوفين ريفلين وذلك للمرة األولى منذ استدعاء السفير السابق قبل أكثر من ثالثة أعوام.

ورشحت القاهرة حازم خيـرت لتـولي منصـب سـفيرها لـدى إسـرائيل فـي يونيـو حزيـران الماضـي لكنـه لـم 
تحســـن  يعتمـــد رســـميا إال يـــوم الخمـــيس. وقـــال محللـــون إن تعيـــين ســـفير مصـــري جديـــد مؤشـــر علـــى

 العالقات بين البلدين.
ـــين  اإلســـرائيليوقـــال متحـــدث باســـم الـــرئيس  فـــي بيـــان نشـــره موقـــع وزارة الخارجيـــة اإلســـرائيلية إن ريفل

 استقبل خيرت صباح يوم الخميس بمقر إقامته وتسلم أوراق اعتماده في حفل رسمي.
العـالم. لكـن األمـر يتسـم  ونقل البيان عـن ريفلـين قولـه "أرحـب هنـا فـي مقـر الـرئيس بسـفراء مـن أنحـاء

بخصوصية بالغة حين أرحب بسفراء من جيراننا المقربين والمهمين. مصر هي أم الدنيا وخاصـة فـي 
 منطقتنا تلعب مصر دورا بالغ األهمية."

وأضـاف "اتفاقيــة الســالم المبرمـة بــين بلــدينا اتفاقيــة دوليـة وهــي أولويــة قصــوى لكـل منــا. ربمــا ال نتفــق 
 نحترم بعضنا البعض ولهذا السبب سنصنع مستقبال مشتركا." على كل شيء لكننا

ونقــل البيــان عــن خيــرت قولــه خــالل االحتفــال "يجــب أن نتحلــى بالمســؤولية لصــالح مــن يعيشــوا فــي 
 المنطقة ولتحقيق الرخاء والعدل واألمل والمساواة."

 25/2/2016 ،وكالة رويترز لألنباء
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 "إسرائيل"مصر تنشغل بجدل التطبيع مع  .51

شــغلت قضــية التطبيــع مــع إســرائيل المصــريين مــن جديــد بعــد اســتقبال النائــب  :أحمــد رحــيم -القــاهرة 
المثير للجدل توفيق عكاشـة السـفير اإلسـرائيلي فـي القـاهرة حـاييم كـورين فـي منزلـه، مـا أثـار انتقـادات 

توقيـع معاهـدة وتعليقات ُيتوقع أن تتواصل من دون حسم مسـألة التطبيـع التـي ظلـت مثـارًا للجـدل منـذ 
 .1979السالم بين البلدين في العام 

أو من موقعه نائبًا، فاجأ  "الفراعين"وبعد مواقف عدة لعكاشة أثارت الجدل، سواء في قناته التلفزيونية 
األوساط السياسية مساء أول من أمس بلقاء مع السفير اإلسرائيلي ووفد من أعضاء السفارة في منزله 

 ستضافهم بعده على مأدبة عشاء.في محافظة الدقهلية، ا
غير أن عكاشة الـذي اعتـاد إثـارة الجـدل بتعليقاتـه وأسـلوبه فـي مخاطبـة جمهـوره عبـر فضـائية خاصـة 

التــي ميزتــه فــي تبريـر اســتقباله الســفير اإلســرائيلي، فتحــدث عــن رغبــة  "الضــبابية"يملكهـا، حــافظ علــى 
وبي، رافضـــًا االنتقـــادات الموجهـــة إليـــه اإلثيـــ "ســـد النهضـــة"فـــي مناقشـــة كتـــاب عـــن إســـرائيل ومشـــروع 

 ومذكرًا باتفاق السالم.
وأثار لقاء عكاشة السفير اإلسرائيلي استنكار زمالئه في البرلمان، فنال انتقادات وصلت حد المطالبـة 

 بإسقاط عضويته من البرلمان جزاء لفعلته. 
ا، بعـد أن نشـر النـاطق باسـم وأتى تطبيع النائب وسط استنفار من نقابة الصحافيين للـدفاع عـن نفسـه

جـيش االحــتالل أفيخـاي أدرعــي صـورة مــع شـخص ُيــدعى رامـي عزيــز قـال إنــه صـحافي التقــاه ضــمن 
هـافنغتون "وفد من الصحافيين المصريين، لتنفي النقابة أن يكون عزيز الذي يكتب مقاالت في موقـع 

 ضمن الُمقيدين في كشوفها، متوعدة أي صحافي ُيخالف قرار مقاطعة إسرائيل بالعقاب. "بوست
ولم يقف جدل التطبيع عند حدود السياسة واإلعالم، بل تخطاه إلى الرياضة بعـدما انشـغلت األوسـاط 

مــع إســرائيل. وقالــت إن النــادي  "تطبيــع نـادي الزمالــك رياضــياً "الكرويـة بمــا نشــرته جريــدة خاصــة عــن 
اشترى العبًا سبق أن احترف في ناٍد إسرائيلي، وكان وسيط الصفقة وكيل العبين ُمعتمد في االتحـاد 

مــا أثــار عاصــفة مــن الهجــوم ضــد تلــك الخطــوة، رد عليهــا أعضــاء فــي مجلــس  القــدم،اإلســرائيلي لكــرة 
 ."يهودي"إدارة الزمالك بأن المدير الفني الجديد للنادي األهلي 

 26/2/2016 ،الحياة، لندن
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 ووكيل البرلمان يؤكد عدم وجود نص يعاقب نائبًا على التطبيع بالخيانة لتوفيق عكاشةاتهامات  .52
الخميس،  أمسوكاالت: اتهم ناشطون وبرلمانيون النائب توفيق عكاشة،  - "القدس العربي" -القاهرة 

لقـاهرة إلـى منزلـه وتنـاول فـي ا اإلسـرائيليبالخيانة وطالبوا بطرده من البرلمان إثر قيامه بدعوة السفير 
العشاء معه. اال ان وكيل مجلس النواب المصري، سليمان وهدان قال إنه ليس هنـاك نـص بـالمجلس 

 يعاقب تطبيع نائب مع إسرائيل.
النائــب توفيــق عكاشــة التقــى "وفــي تصــريحات، أوردتهــا صــحيفة أخبــار اليــوم الحكوميــة، قــال وهــدان: 

 ."بصفته الشخصية وليس ممثال للبرلمان المصري السفير اإلسرائيلي )حاييم كوريين(
وأضــاف أنــه ال يوجــد فــي الئحــة المجلــس مــا يمنــع أي نائــب مقابلــة أي شــخص، طالمــا قابلــه بصــفته 
الشخصــية، كونــه مواطنــا أو إعالميــا أو صــحافيا، ولــيس بصــفته ممــثال للمجلــس، ويحاســبه فــي هــذا 

 ."الشأن من انتخبوه من أبناء دائرته
مجلس لم يتخذ أي موقف حتى تاريخه، إال إذا تقـدم بعـض النـواب ببيـان لدراسـة األمـر، وأوضح أن ال

ذا لــم يفعــل  ذا كــان تحــدث باســم المجلــس فسيحاســب علــى ذلــك، وا  فستشــكل لجنــة لبحــث الموضــوع، وا 
 ."ذلك وقابله بصفته الشخصية فمحاسبته ستكون شعبية
، ولـيس "حالـة فرديـة"مـن شـخص يمثـل  "بيـعتط"فيما قال النائب المخضرم، كمال أحمد، إن ما حـدث 

هناك نص قانون في المجلس أو الدولة يمنع التطبيع مع إسرائيل في ظل اتفاقية السالم الموقعة بـين 
 البلدين، وبالتالي ال يمكن محاسبته الئحيا.

ورفــض التطبيــع الشــعبي مــع الجانــب  إســرائيلكمــال أحمــد، الــذي لــه تــاري  برلمــاني كبيــر فــي انتقــاد 
إلسرائيلي، أوضح أهمية أن يحاسب النائب حول موقفه عبر الـرأي العـام، مؤكـدا أن مـا حـدث سـابقة ا

 في تاري  البرلمان المصري لم تحدث من قبل.
للدراســـات السياســـية  األهـــراممـــن جانبـــه، قـــال يســـري عزبـــاوي، رئـــيس منتـــدى االنتخابـــات فـــي مركـــز 

ة وفـق الئحـة المجلـس لـن تتجـاوز لفـت النظـر أو حالـة عكاشـ")الحكـومي(، لألناضـول:  واالستراتيجية
 ."تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في تصريحاته

علــي موقــع التواصــل االجتمــاعي فيســبوك، أنــه  وأفــادت الصــفحة الرســمية للســفارة اإلســرائيلية بالقــاهرة،
الث باألمس التقي السفير حاييم كورين بتوفيق عكاشـة )برلمـاني مصـر(، واسـتمر اللقـاء أكثـر مـن ثـ""

 ."ساعات تخللها العشاء
وذكر كـورين لإلذاعـة اإلسـرائيلية العامـة، أن االجتمـاع ُعقـد فـي منـزل عكاشـه، فـي مصـر، بنـاء علـى 

بحــث فــرص التعــاون بــين مصــر "دعــوة مــن النائــب واإلعالمــي المصــري. وأشــار إلــى أن االجتمــاع، 
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ســرائيل فــي الوقــت نفســه، إلــى أن االجتمــاع،  ، الفتــاً "فــي المجــاالت االقتصــادية والزراعيــة والتعليميــة وا 
 ."جرى في أجواء إيجابية، وتم االتفاق على االستمرار في الحوار خالل اللقاءات القادمة"

 26/2/2016 ،القدس العربي، لندن
 
 يشدد على الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية األردني الملك .53

 األولالثاني في العاصمة األمريكية واشنطن، مساء أمـس  التقى جاللة الملك عبدهللا :بترا –واشنطن 
األربعاء، عددا مـن قيـادات المنظمـات اليهوديـة األمريكيـة، وبحـث معهـم سـبل إنهـاء حالـة الجمـود فـي 
العملية السلمية، واستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين على أساس حل الـدولتين. وأكـد 

هميــة دور المنظمــات اليهوديــة األمريكيـة فــي دعــم مســاعي إحيــاء المفاوضــات جاللتـه، خــالل اللقــاء، أ 
تقـدما حقيقيـا فـي هـذا المسـار. وشـدد جاللـة الملـك  2016السلمية، معربا عن أمله فـي أن يشـهد عـام 

علــى ضـــرورة التوصــل إلـــى حــل شـــامل وعــادل للقضـــية الفلســطينية، التـــي تشــكل جـــوهر الصــراع فـــي 
أن تركها دون حل يغذي بيئة العنـف والتطـرف ويـنعكس سـلبا علـى األمـن الشرق األوسط، محذرا من 

واالستقرار العالميين. ولفت جاللته إلى أهمية الوقـف الكامـل لالنتهاكـات اإلسـرائيلية التـي ترتكـب بـين 
الحين واآلخر ضد المسجد األقصى المبارك  الحرم القدسي الشريف تحـت مختلـف المسـميات، والتـي 

المبـارك  الحــرم القدسـي الشــريف  األقصـىالمنطقـة، مؤكـدا جاللتــه علـى أن حمايــة  تـؤجج الصـراع فــي
 تقع في صلب الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.

 26/2/2016 ،الدستور، عم ان
 
 "إسرائيل"التربية" حيال مناهج تطبع مع " إجراءات"مقاومة التطبيع" تثمن  .54

التــي قامــت بهــا وزارة التربيــة والتعلــيم  اإلجــراءاتالنقابيــة  ثمنــت لجنــة حمايــة الــوطن ومقاومــة التطبيــع
تجــاه بعــض المــدارس الخاصــة التــي قامــت بتــدريس منــاهج تتنــاقض مــع القــيم الوطنيــة والقوميــة والتــي 

 تجاه القضية الفلسطينية. األجيالتستهدف تشويه وعي 
جلـي مشـاركة العبـين استنكرت اللجنة في تصريح صـحفي لرئيسـها الـدكتور منـاف م أخرىومن جهة 

والعبات كرة سله أردنيين فيما يسمى بدورة الصداقة والتي أقيمت في الكيان الصهيوني والذين ظهروا 
 في تسجيل تم تداوله مؤخرا عبر وسائل التواصل االجتماعي.

وقال الدكتور مجلي ان تلـك المشـاركة تعـد فعـل تطبيعـي مرفـوض ومحاولـة تجميـل وتـرويج لالحـتالل 
 مقدساتنا.ويدنس  أرضناويحتل  أهلناي الذي قتل وشرد الصهيون
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ان  إلــىان التســجيل احتــوى علــى ســلوكيات ال تتناســب مــع قيمنــا وأخــالق مجتمعاتنــا، مشــيرا  وأضــاف
 لتوضيح مالبسات هذه المشاركة.  األردنيكتاب إلى اتحاد كرة السلة  بإرسالاللجنة قامت 

 25/2/2016، عم ان، السبيل
 
 التويجري: القدس أمانة غالية في أعناقنا ويتوجب الدفاع عنها .55

عبد العزيز بن  .سكو" دقال المدير العام للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة "إيسي :وفا-القاهرة
عثمان التويجري، يوم الخميس، "إن مدينة القدس أمانة غالية في أعناقنا، ويتوجب الدفاع عنها بشتى 

 الوسائل ومختلف الطرق".
صالح الجعفراوي، في ندوة  .جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عنه ممثل المنظمة الدولية د

تعزيز عروبتها"، التي نظمها مركز الدراسات اإلسرائيلية بمعهد "القدس: المكانة الحضارية وآليات 
الدراسات اآلسيوية في جامعة الزقازيق بمصر، بالتعاون مع الجمعية العربية للحضارة والفنون 

 اإلسالمية.
وتابع التويجري: إن القدس قضيتنا المشتركة التي تعلو فوق كل القضايا، باعتبارها زهرة المدائن 

سجد األقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين"، ومن هنا مطلوب التفكير في إيجاد محتضنة الم
سالميتها، وتحقيق الوحدة الفلسطينية لتكون دولة واحدة وشعًبا واحًدا.  آليات لتعزيز عروبة القدس وا 

 25/2/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 إسرائيليللشطرنج لرفضه مالقاة  ميةبطولة عال منطفل تونسي ينسحب  .56

انسحب الطفل التونسي محمد حميدة، العب المستقبل الرياضي التونسي للشطرنج، البالغ من  :تونس
سنوات، من بطولة الشطرنج للعالم بعد رفض مالقاة نظيره اإلسرائيلي في إطار تصفيات  10العمر 

 تي تدور في أباشي برومانيا.بطولة العالم الدولية للشطرنج لتالميذ المدارس، ال
"لن أواجه قاتل اخوتي في مجرد  المباراة:وقال الطفل التونسي في خضم رده على االنسحاب من 

واكد حميدة ان انسحابه جاء تضامنا مع أطفال  لعبة، األصح أن أواجهه على أرض القدس".
 فلسطين ومساندة ألطفال غزة المحاصرين من إسرائيل.

 26/2/2016، ، رام هللاالقدسموقع صحيفة 
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البرلمانات العربية: السالم لن يتحقق دون إقامة الدولة  رؤساء"إعالن القاهرة" لمؤتمر  .57
 الفلسطينية

عبر رؤساء البرلمانات والمجالس العربية عن قلقهم الكبير إزاء تعثر المفاوضات الرامية إلى  :القاهرة
مؤكدين أنه لن يتحقق دون إقرار حق الشعب إحالل السالم الدائم والشامل في الشرق األوسط، 

ودعا "اعالن  الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.
القاهرة" الصادر في ختام أعمال المؤتمر األول لرؤساء البرلمانات والمجالس العربية الذي اختتمت 

العربية تحت رعاية الرئيس المصري، إلى ضرورة اعتماد مبدأ أعماله اليوم "الخميس" بمقر الجامعة 
إنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة المنصوص عليها في القرار الصادر عن القمة العربية 

 السادسة والعشرين المنعقدة بشرم الشي  وااللتزام باألطر المنهجية المنصوص عليها في القرار.
 25/2/2016، فلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات ال

 
 إسرائيلي-كيري: المشروع الفرنسي يعكس إحباط العالم تجاه سالم فلسطيني .58

قال وزير الخارجية األميركية جون كيري األربعاء، إن االقتراح لعقد  :سعيد عريقات - واشنطن
ادي الجانب في الدولة مؤتمرين إقليميين بهدف المضي قدًما في تطبيق حل الدولتين، أو اعتراف أح

الفلسطينية في حال فشل الجهود ما هو إال انعكاس لإلحباط الذي يشعر به المجتمع الدولي إزاء حل 
 الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي في ضوء جمود المفاوضات وارتفاع وتيرة االضطرابات بين الجانبين.

لعالقات الخارجية في مجلس الشيوخ وفيما أقر كيري الذي كان يتحدث في جلسة استماع أمام لجنة ا
األميركي، أن حكومته استلمت نسخة عن المشروع الفرنسي أكد أن اإلدارة "لم تعلن بعد التزامها أو 
تأييدها للجهود الفرنسية وأن الواليات المتحدة ال تنظر بإيجابية لخطة تعارضها إسرائيل، وأن 

قامة دولة فلسطينية". ولكنه أكد لمجلس الشيوخ الحكومة األميركية ترفض أية خطوات أحادية نحو إ
أن عدم التحرك إلى األمام ليس بخيار قائاًل: "نحن ال نزال ملتزمين بأمن استقرار إسرائيل، ولكننا 
ملتزمين أيًضا بالمضي قدًما بالعملية وجمع األطراف على الطاولة كون أن عمل شيء ليس خيارًا" 

"هناك تحرك متعددة األطراف آخذ باالزدياد، وقلق إزاء عدد من  محذرًا من أن ما يحدث األن هو أن
 األمور" بسبب الجمود الدبلوماسي.

 26/2/2016القدس، القدس، 
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 "صادم"رئيس الوزراء البريطاني: االستيطان في القدس المحتلة  .59
ي القدس علي الصالح: أثار ما قاله ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني حول االستيطان ف-لندن

األسبوعية، في مجلس العموم البريطاني، غضب  "أسئلة وأجوبة"الشرقية المحتلة خالل جلسة 
. وأضاف "الصادم حقا"ووصف كاميرون البناء االستيطاني في القدس الشرقية المحتلة بـ إسرائيل.

زرت فيها "ُيعرف عني كوني صديقا قوي إلسرائيل، ولكن ينبغي علّي القول إن المرة األولى التي 
القدس وكانت لدي جولة حقيقية في أنحاء هذه المدينة الرائعة رأيت ما حدث مع التطويق الفعال 

 «.للقدس الشرقية، القدس الشرقية المحتلة، إن ذلك صادم حقا
نحن مؤيدون إلسرائيل ولكننا ال نؤيد االستيطان غير الشرعي وهو مرفوض، ال نريد "وتابع القول 

لقدس الشرقية، من المهم جدا الحفاظ على هذه المدينة كما كانت عليه في دعم ما يحدث في ا
 ."الماضي

، شمال غرب "برادفورد إيست"وكان كاميرون يرد على سؤال النائب العمالي حسين عن دائرة 
بريطانيا الذي بدأ مداخلته بالقول إنه زار منزل سيدة في البلدة القديمة في مدينة القدس وكانت واحدة 

بين الكثيرين غيرها الذين طردوا بالقوة على يد مستوطنين. وفي ختام المداخلة سأل "هل يوافق من 
رئيس الوزراء معي أن المستوطنات والبناء غير القانونيين هما عقبة كبيرة تعيق المفاوضات وما 

 الذي تقوم به الحكومة للمساعدة في منع التعدي على حياة الفلسطينيين وأرضهم؟
وتابع: "في حين أن إسرائيل تصر على حقها في البناء  "المهم للغاية"رون واصفا السؤال بـورد كامي

، لكن المجتمع الدولي لم يعترف يوما بضمها للقدس الشرقية، وعادة يتم "العاصمة"في أي مكان في 
 ."التنديد بالبناء

  26/2/2016القدس العربي، لندن، 
 
 طينية باالحتيال على سلطات الهجرةمحكمة أمريكية تلغي إدانة ناشطة فلس .61

ألغت محكمة استئناف أمريكية يوم الخميس إدانة ناشطة فلسطينية اتهمت  :اليماني محمد -شيكاغو 
باالحتيال على سلطات الهجرة بعدما تقاعست عن إبالغ السلطات األمريكية بأنه قد سبق سجنها في 

 سفر عن مقتل شخصين اثنين.أ 1969إسرائيل فيما يتعلق بتفجير في متجر في عام 
عاما( إن اعترافها بخصوص التفجير كان نتيجة تعذيب شديد على  68وقالت رسمية يوسف عودة )

 يد الجيش اإلسرائيلي شمل االغتصاب والصعق بالكهرباء.
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وقالت دائرة االستئناف األمريكية السادسة في رأيها إنه كان يجب على المحكمة األدنى درجة السماح 
هادة خبير بأن الناشطة كانت تعاني من اضطرابات ضغوط ما بعد الصدمة بسبب التعذيب بضم ش

نها لم تعلم أن إفاداتها لمسؤولي الهجرة كانت غير صحيحة.  في السجن وا 
 وأضافت محكمة االستئناف أن المحكمة األدنى درجة أخطأت باستبعاد الشهادة.

ابات ضغوط ما بعد الصدمة جعلتها تفسر األسئلة وقالت في رأيها إن الخبير كان سيشهد بأن اضطر 
 بطريقة تجنبها أي تفكير في الصدمة.

  25/2/2016وكالة رويترز لألنباء، 
 
 يزوران القيق للوقوف على حالته الصحية األحمرمسؤوالن رفيعان في الصليب  .61

القيق الذي زار مسؤوالن رفيعان في اللجنة الدولية للصليب األحمر أمس األسير الصحافي محمد 
 يومًا، في مستشفى العفولة اإلسرائيلي. 93يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ أكثر من 

وقال مدير بعثة اللجنة الدولية في قطاع غزة ممادو سو في تغريدة على حسابه على شبكة التواصل 
اردون إلى أمس إنه توجه، برفقة مدير بعثة اللجنة في القدس كريستيان ك« تويتر»االجتماعي 

مستشفى العفولة لزيارة القيق. وأضاف أن الهدف من الزيارة االطالع عن كثب على الوضع الصحي 
 للقيق.

وهذه المرة األولى التي يزور فيها مسؤوالن في الصليب األحمر بهذا المستوى القيق، فيما يزوره 
وضع القيق الصحي ومدى بانتظام مندوبون عن اللجنة. ورفضت اللجنة اإلدالء بأي معلومات حول 

 خطورته.
 26/2/2016الحياة، لندن، 

 
 ؟"دولة فلسطينية" مقابل "دولة االستيطان" .62

 أسعد عبد الرحمن
معروف أن الدولة الصهيونية هي أداة تنفيذية للمشروع االستعماري "االستيطاني" اإلحاللي العنصري 

ـــارير اإلســـرائيلية، التـــي ي ـــة. وتظهـــر التق ـــدفاع عـــن فـــي فلســـطين التاريخي رصـــدها "المكتـــب الـــوطني لل
األرض ومقاومــــــة االســــــتيطان"، كيــــــف تقــــــوم حكومــــــة )بنيــــــامين نتنيــــــاهو( باالســــــتيالء علــــــى أمــــــالك 
الفلســطينيين ونقلهــا لجمعيــات المســتعمرين "المســتوطنين"، مبينــة عالقــة تكامليــة بــين مؤسســات الدولــة 

متطرفــــة، وبحســــب )ســــاره يائيــــل الصــــهيونية ومنظمــــات جمعيــــات "المســــتوطنين". وهــــذه المنظمــــات ال
جريمـــة مبعثهـــا الكراهيـــة اســـتهدفت فيهـــا كنـــائس  40هيرشـــهورن( مـــن جامعـــة "أكســـفورد"، نفـــذت نحـــو 
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. وتضــيف: "إن عــدد مثــل 2009والضــفة الغربيــة منــذ عــام  48ومســاجد وأديــرة فــي أراضــي فلســطين 
اليمينيــة المتطرفــة بقــدر  هــذه الجــرائم فــي ارتفــاع مطــرد". وهــذه األيــام، يتحــدث أعضــاء هــذه المنظمــات

أكبـر مـن العالنيــة عـن آرائهـم. وقــد صـل األمـر بــزعيم جماعـة ليهافـا "منظمــة معاديـة للعـرب" )بنتســي 
جوبشتاين( أن وجه كلمة إلى البرلمان اإلسرائيلي "الكنيست" معترضًا على إضاءة شجرة لعيـد المـيالد 

 في القدس، باعتباره محاولة لتحويل اليهود عن دينهم.
ي معرض وصفه لهذه الجماعات المتطرفة وقوتها، يستخلص المحلل السياسي )آري شافيط(: "مـع وف

الســنوات، تحولــوا إلــى قــوة سياســية، تحريضــية فّظــة، وقويــة تتصــرف بصــورة غيــر حكيمــة ومــن دون 
كوابح. هؤالء الـذين يـدعون الحـرص علـى أرض إسـرائيل يخـدمون كبـار أعـداء الـوطن عبـر محـاولتهم 

ـــان ـــق كي ـــدمرون قيمـــًا  خل ـــه ي ـــة. وهـــم فـــي الوقـــت عين ـــه اليهـــود أقلي ـــة ســـيكون في ـــائي القومي سياســـي ثن
)ديمقراطيـــة( ويحطمـــون معـــايير )حكـــم ســـوّي( وينشـــئون مجتمعـــًا منقســـمًا وخائفـــًا يتعامـــل بعـــداء مـــع 

هو تهديد داخلي: إنـه  2016األغراب". ويختم )شاليط( بقوله: "التهديد االستراتيجي الحقيقي في سنة 
ـــذاتي والقيـــادي الموجـــود فـــي مركـــز حياتنـــا". ومـــن جهتهـــا، وفـــي افتتاحيـــة لصـــحيفة ال فـــراغ الفكـــري وال

"هآرتس"، بعنوان "حكومة المستوطنين"، تناولت الصحيفة مسألة "االستيطان" بالقدس بالذات فأفادت: 
"هــدف المســتوطنين جعــل كــل محاولــة لتقســيم القــدس صــعبة وعرقلــة أي فــرص لتســوية سياســية. إن 
الخضــوع للمســتوطنين تحــت غطــاء البيروقراطيــة يجــب أن يتوقــف. ويتعــين علــى الحكومــة أن تكــون 
شفافة بشأن نقل األمالك إلى جمعيات المستوطنين. كما يجب على موظفي الحكومة العمل وفقـًا لمـا 

 فيه مصلحة الجمهور، وليس من أجل إرضاء القيادة السياسية المنحازة إلى المستوطنين".
ل، يتحــــين "المســـتوطنون" الفــــرص لتنفيــــذ مخططـــاتهم بأيــــديهم، بعــــد أن أوجـــدوا ألنفســــهم بنيــــة بالمقابـــ

تنظيمية شـعبية وتعمـق لـديهم خطـاب صـهيوني دينـي يبـرر التطهيـر العرقـي والـديني، مسـتغلين وجـود 
ممثلــيهم فــي الحكومــة وزيــادة عــددهم فــي الجــيش. ف )نتنيــاهو( ملتــزم فــي حكومتــه مــع كتلــة أحــزاب 

طنين" بزعامــة "البيــت اليهــودي" بإبقــاء وتثبيــت السياســة االســتيطانية، ويشــجع نهــب األراضــي "المســتو 
وتســـــمين المســـــتعمرات وبؤرهـــــا المنتشـــــرة، مســـــتمرا فـــــي محاوالتـــــه انتـــــزاع اعتـــــراف فلســـــطيني بشـــــرعية 
"االستيطان"، خاصة الكتل الكبيرة. وعن عالقته وخضوعه "للمستوطنين" كتبت "هآرتس" تقـول: "دعـم 

يــاهو لالســتيطان إعــالن يجســد أكثــر مــن أي شــيء آخــر ازدواجيــة لغــة نتنيــاهو. فبعــد التصــريحات نتن
المرنـة التـي صـدرت عنــه أمـام اإلدارة األميركيـة أثنــاء زيارتـه للواليـات المتحــدة، حيـث تبـاهى بسياســته 

إلـــى المعتدلـــة التـــي يطبقهـــا خلـــف الخـــط األخضـــر، وشـــدد علـــى التزامـــه بحـــل الـــدولتين، عـــاد نتنيـــاهو 
ــــه لمواصــــلة البنــــاء وراء الخــــط األخضــــر".  ــــذي يضــــغط علي إســــرائيل وخضــــع ليمــــين المســــتوطنين ال

دونـم مـن  1500و)نتنياهو( هو الذي صادق مؤخرا ووزير "دفاعه" )موشي يعلون( على تحويـل نحـو 



 
 
 
 

 

 45 ص                                              3855 العدد:        26/2/2016 الجمعة التاريخ: 
  

األراضــي الفلســطينية ضــمن المنطقــة )ج( جنــوب مدينــة أريحــا إلــى "أراضــي دولــة" تمهيــدًا لمصــادرتها 
مها "للمســتوطنات" فــي المنطقــة، فضــال عــن رضــوخه لرغبــات "المســتوطنين" فــي اســتيالئهم علــى وضــ

 منازل سواء في القدس أو الخليل.
كــذلك، يــزداد الــدعم الرســمي الــذي تقدمــه الجهــات الحكوميــة اإلســرائيلية متمثلــة بالحكومــة والكنيســت 

هنــاك "اقتراحــًا جديــدًا تــم التقــدم بــه "للمسـتوطنات". وقــد ذكــرت صــحيفة "يــديعوت أحرونــوت" مــؤخرًا أن 
للنهــــوض بالمســــتوى االقتصــــادي للمســــتوطنات اإلســــرائيلية الواقعــــة بعــــد الخــــط األخضــــر فــــي كافــــة 
المجاالت الصناعية واإلنتاجية والسياحية والزراعية". وأضافت الصحيفة أن "قطاع الصـناعة الخـاص 

مــا وصــفته "بالتســهيالت غيــر المســبوقة"، التــي بالمســتوطنات اإلســرائيلية سيشــهد ازدهــارًا كبيــرًا بفضــل 
أقرتهـــــا الحكومـــــة لمســــــتوطنات واإلعفـــــاءات الكبيــــــرة وذلـــــك بهـــــدف النهــــــوض اقتصـــــاديًا بمجتمعــــــات 
المســـتوطنات". كمـــا أوضـــحت الصـــحيفة أن هـــذا القـــرار "جـــاء بســـبب جهـــود حكوميـــة إســـرائيلية لـــدعم 

هــذه المنــاطق بفعــل األحــداث الميدانيــة المسـتوطنات وتصــحيح )مــا أســموه( بحالــة الغــبن التـي شــهدتها 
المتالحقة فيها وهو ما يستوجب على الحكومة أخذه بعين االعتبار". في ضوء ذلك كله، لـيس عسـيرًا 
االســــتنتاج بــــأن حكومــــة نتنيــــاهو ماضــــية، فعليــــًا، فــــي خلــــق "دولــــة المســــتوطنين" لــــيس داخــــل الدولــــة 

 لسطينية"!اإلسرائيلية فحسب، بل جعلها بدياًل عن "الدولة الف
 26/2/2016، االتحاد، أبو ظبي

 
 القدس.. لماذا؟! انتفاضةيومًا على  150 .63

 رأفت مرة
 يومًا على انطالق انتفاضة القدس؟! 150لماذا نحيي مرور 

 لماذا نحتفل بهذه المناسبة، ونخصص البرامج اإلعالمية والمواقف السياسية والشعبية إلحيائها؟!
، انطلقت انتفاضة القدس، كتعبير عن حق فلسطيني 2015أكتوبر في األول من شهر تشرين األول 

ـــداءات  ـــارك، بعـــد تصـــاعد االعت ـــدفاع عـــن القـــدس والمســـجد األقصـــى المب فـــي مقاومـــة االحـــتالل، ولل
اإلرهابيــة الصــهيونية ضــدهما، ومــع وجــود مخطــط صــهيوني للســيطرة علــى المســجد األقصــى المبــارك 

 زمانيًا ومكانيًا.
حـّرك سياسـي وشـعبي فلسـطيني، نـابع مـن تـاري  الشـعب الفلسـطيني فـي الـدفاع انتفاضة القـدس هـي ت

عـــن أرضـــه ومقاومـــة االحـــتالل، وهـــي اســـتمرار لمســـيرات الشـــعب الفلســـطيني فـــي مواجهـــة المشـــروع 
، وثــورة القســام عــام 1929الصــهيوني، وهــي تكمــل مــا بــدأه الشــعب الفلســطيني فــي ثــورة البــراق عــام 

، وانطــالق الثــورة الفلســطينية عــام 1948، وحــرب النكبــة عــام 1936 ، واإلضــراب الكبيــر عــام1935
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، وانتفاضــة الحجــارة 1982، والصــمود الفلســطيني فــي لبنــان عــام 1976، ويــوم األرض عــام 1965
، والصـمود الفلسـطيني أمـام االعتـداءات 2000، وانتفاضة األقصى عـام 1987وانطالقة حماس عام 

 .2014و 2012و 2008الصهيونية على غزة في 
انتفاضـــة القـــدس تحمـــل ذات األهـــداف الفلســـطينية فـــي التحريـــر والعـــودة، ورفـــض الكيـــان الصـــهيوني، 

 والدفاع عن الثوابت الفلسطينية.
قّدمت انتفاضـة القـدس نمـاذج كبيـرة ومهمـة جـدًا فـي التـاري  المقـاوم للشـعب الفلسـطيني.. فهـي أثبتـت 

وقادر على تخطي الموانع التي وضعها االحتالل  أن الشعب قادر على ابتكار أدوات مواجهة جديدة،
وســلطة التنســيق األمنــي، وقــادر علــى الــزج بعناصــر شــابة وفتيــة فــي المواجهــة، وقــادر علــى ابتكــار 
أساليب قتالية جديدة مثل أسلوبي الطعن والدهس، وقادر على ابتكار نوع جديد من المواجهـة أجبـرت 

د وســــائل لقمــــع هــــذه االنتفاضــــة، كمــــا أجبــــرتهم علــــى قــــادة االحــــتالل علــــى االعتــــراف بصــــعوبة إيجــــا
 االعتراف بأن هذه االنتفاضة ستستمر لخمسة أعوام قادمة.

يومـــًا علـــى انتفاضـــة القـــدس، ألنهـــا جـــددت مســـيرة المقاومـــة واالنتفاضـــة، وأعـــادت  150نحيـــي مـــرور 
، وأعـــادت انبعـــاث المعركـــة مـــع االحـــتالل، وجـــددت دمـــاء الشـــباب المقاتـــل، وأعـــادت تصـــويب المســـيرة

إحياء الروح الفلسطينية، وأكدت على الهوية الوطنية، وقّدمت كوكبة من الشـهداء األبطـال دفاعـًا عـن 
األرض واإلنسان والمقدسات، وأكدت أن خيار الشعب هو في المقاومة وليس فـي التسـوية واالعتـراف 

 والتفاوض.
حــتالل وجريمــة التنســيق فــي تخطــي إرهــاب حكومــة اال -يومــاً  150خــالل –نجحــت انتفاضــة القــدس 

 األمني، وهي ماضية نحو أهدافها الكبرى في التحرير والحرية واالستقالل.
 ألف تحية ألرواح الشهداء والجرحى واألسرى والمعتقلين، ولبطوالت شباب وشابات فلسطين.

 25/2/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 العربي والربيعالقضي ة الفلسطيني ة  .64

 مصطفى الفقي 
لـــم تتـــأثر قضـــية فـــي التـــاري  المعاصـــر بـــالمتغيرات الدوليـــة والتطـــورات اإلقليميـــة مثلمـــا جـــرى للقضـــية 
الفلســـطينية، التـــي خضـــعت دائمـــًا لضـــغوط دوليـــة وعربيـــة دعمـــت الكفـــاح الفلســـطيني أحيانـــًا وعّطلـــت 

يـد السياسـي مسيرته أحيانًا أخرى، وقد أصدرُت كتابًا منذ أسابيع قليلـة تحـت عنـوان "فلسـطين مـن التأي
يجابـًا،  إلى التعاطف اإلنساني"، ألنني أردُت البحث في العوامل التي أّثرت، في العقود األخيرة سلبًا وا 
في طريق النضال الفلسطيني المّتصل، والذي دفع فيه الفلسطينيون واحدة من أغلى "فـواتير الـدم" فـي 
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ــــأثير أحــــداث "ا ــــي" فــــي "القضــــية التــــاري  الحــــديث. وقــــد عنيــــت بصــــفة خاصــــة بدراســــة ت لربيــــع العرب
 الفلسطينية"، ويهّمني هنا أن أتعّرض للنقاط اآلتية:

أواًل: لقـــد قـــاوم الفلســـطينيون الوجـــود الصـــهيوني علـــى أرضـــهم، وانـــدلعت ثـــورتهم فـــي ثالثينـــات القـــرن 
الماضي، إلى أن أعلن بن غوريون ورفاقه قيام دولة إسرائيل وفقًا لقرار التقسيم الذي صدر عن األمـم 

. 1948المتحدة، ما أدى إلى دخول الجيوش العربية األرض الفلسطينية إلى أن حدث ما نسميه نكبة 
، وبـدأت عمليـة شـحن سياسـي عاليـة الصـوت ضـد 1952ثم قامت الثورة المصرية فـي تمـوز )يوليـو( 

قــى ، ثــم تل1956الدولــة العبريــة، واحتشــد العــرب وراء عبدالناصــر الــذي تعــّرض للعــدوان الثالثــي عــام 
. وهكـذا، يـنعكس المشـهد العربـي العـام 1967ضربة عنيفة بهزيمة عسكرية في ما أطلقنا عليـه نكسـة 

على القضية الفلسطينية منذ بدايتها حتى أصبحت قضية العرب األولى، على رغـم اسـتمرار األزمـات 
 والنزاعات والصراعات في المنطقة.

ني والوجــود اإلســرائيلي زعامــات متعــددة، وعرفــت ثانيــًا: شــهدت الثــورة الفلســطينية ضــد الكيــان الصــهيو 
أســماء قياديــة كبيــرة مــن أمثــال المفتــي أمــين الحســيني وأحمــد الشــقيري، وصــواًل إلــى الزعامــة التاريخيــة 
األكثـر تـأثيرًا فـي تـاري  القضـية الفلسـطينية وأعنـي بهـا ياسـر عرفـات )أبوعمـار(، الـذي تمتـع بكاريزمـا 

علــى  -بــأكبر زعامــة فلســطينية فـي العصــر الحــديث. فقــد كــان الرجــل  عربيـة ودوليــة ارتبطــت تاريخيــاً 
قـادرًا علـى تحريـك الجمـاهير الفلسـطينية والتـأثير فـي الشـارع العربـي فـي شـكل  -رغم ما له وما عليـه 

غيـر مسـبوق، وكــان هـو الــزعيم الفلسـطيني الـذي خاطــب العـالم مــن فـوق منبـر الجمعيــة العامـة لألمــم 
بيـرة فـي تـاري  المنطقـة، إلـى أن رحـل رحـياًل غامضـًا تشـير الـدالئل كافـة إلـى المتحدة، وترك بصمة ك

أن إسرائيل كانت وراء اغتياله مسمومًا، للتخّلص من مواقفه المتشددة وزعامته المؤثرة على المستويين 
يفيد العربي والفلسطيني. ثالثًا: يرى كثر من المحللين السياسيين وخبراء العالقات الدولية، أن كامب د

كانـت منعطفــًا خطيــرًا فـي تــاري  القضــية الفلســطينية، ألنهـا أنهــت حالــة الحــرب بـين أكبــر دولــة عربيــة 
سرائيل، بمـا يعنـي أن قـدرة مصـر علـى الـدعم العسـكري للفلسـطينيين معدومـة، كمـا أن يـدها سياسـيًا  وا 

والعالقـــات تعتبـــر مغلولـــة. وعلـــى رغـــم أن مصـــر حافظـــت علـــى ثوابـــت القضـــية فـــي المحافـــل الدوليـــة 
قد  الثنائية، إال أن القضية الفلسطينية تأثرت بما جرى حتى قاطعت الدول العربية مصر ديبلوماسيًا لع 
كامل من الزمان. كما انتقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس، وظهرت بوادر التصّدع 

مصـريين، أنـه لـم يكـن هنـاك مفـر مـن العربية. بينما يـرى كثـر مـن المحّللـين ال -في العالقات العربية 
الذهاب إلى كامب ديفيد، فقد كانت األوضاع االقتصادية في مصر متدّنية للغاية، فضاًل عن تـدهور 
الخــدمات وتراجــع الصــحة والتعلــيم. كــذلك، فــإن المماطلــة العربيــة فــي بعــض األحيــان، بــل والمتــاجرة 
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يــام بمغامرتــه وهــو يظــن أن مــا يفعلــه هــو بــأخطر قضــية فــي تــاري  المنطقــة، دفعــت الســادات نحــو الق
 خدمة قومية وخطوة على طريق قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

رابعًا: ما زلنا نتذكر ذلك الوجه الكريـه للـرئيس األميركـي األسـبق لينـدون جونسـون، الـذي كـان يـداعب 
كلـب فـي حـديث سـاخر ال كلبه ويحّدثه بينما هو محاط بوزراء خارجية أربع دول عربية، ويتندر مع ال

، ويتنـــاولهم بمــــا ال يليـــق بهــــم فــــي 1967يخلـــو مــــن الرمزيـــة الوقحــــة وهـــو يهــــزأ بــــالعرب بعـــد هزيمــــة 
حضــورهم. لقــد كانــت مثــل هــذه التصــرفات هــي قمــة االســتخفاف األميركــي بــالعرب وقضــيتهم األولــى. 

وى المختلفــة فــي عالمنــا ولعلنــا نتأكــد هنــا، أن القضــية الفلســطينية لــم تكــن دائمــًا محــل رعايــة مــن القــ
المعاصــر، بــل إننــا نتــذكر بكــل أســف أن االعتــراف بدولــة إســرائيل عنــد قيامهــا قــد تــم بعــد دقــائق مــن 
إعالنه، بما في ذلك االتحاد السوفياتي السابق الـذي أصـبح نصـيرًا للعـرب فـي مراحـل تاليـة. فالقضـية 

 ت الدولية المعاصرة.الفلسطينية لم تنجح في أن تكون ورقة صامدة في إطار الصراعا
خامسًا: نأتي اآلن في هذه النقطـة إلـى مـا نسـميه بالعاميـة المصـرية "مـربط الفـرس"، حيـث إننـي أظـن 
ن كان ذلك  صادقًا أن القضية الفلسطينية قد دفعت مرة أخرى فاتورة عالية ألحداث "الربيع العربي"، وا 

فـي تغييـر األوضـاع المترهلـة أو الفاسـدة أو  ال يقلل من أهمية تلك األحداث وقيمتها التاريخية ودورهـا
المستبدة في بعض األقطار التي قامت فيها، لكن الصخب الذي اقترن بها والضجيج الذي نجم عنهـا 
شـك ال حــاجزًا قويــًا بــين القضـية الفلســطينية وبــين مكانتهــا العالميــة المعتـادة. فقــد تــوارت أخبــار القضــية 

دّفق مــن أصــداء ثــورات "الربيــع العربــي"، التــي بــدأت تحتــل الصــفحات وأولويـة أحــداثها أمــام الــزخم المتــ
األولى في الصحف وتتصدر نشرات األخبار ألنها مألت الدنيا وشغلت الناس. إنني ال أجـازف حـين 
أقول إن تلك الثورات مسـؤولة جزئيـًا عـن بعـض الجمـود الـذي أصـاب القضـية الفلسـطينية ووصـل بهـا 

أزعــم أيضــًا، أن قضــية العــرب األولــى تراجعــت علــى أجنــدة دول الثــورات إلــى مــا آلــت إليــه. بــل إننــي 
العربيــة ذاتهــا، فقــد احتلــت الهمــوم الداخليــة موقــع األولويــات الجديــدة لكثيــر مــن الــدول العربيــة، وفــي 
مقدمها دول "الربيع العربي" التي ال تزال تتحدث ولـو نظريـًا عـن القضـية الفلسـطينية وشـرعية الحقـوق 

 لكفاح المسّلح.ومشروعية ا
سادســًا: لقــد تــدهورت األوضــاع فــي الــدول العربيــة فــي شــكل ملحــوظ فــي الســنوات األولــى بعــد ثــورات 
ــم تعــد الحكومــات وال حتــى الشــعوب مهيــأة للمضــي باالهتمامــات القديمــة والثابتــة  "الربيــع العربــي"، ول

بيــع العربــي" كانــت كلهــا نفســها لقضــية العــرب األولــى. ويكفــي أن نتــذكر هنــا، أن شــعارات ثــورات "الر 
ذات طــابع داخلــي تــدور حــول الفســاد واالســتبداد والبطالــة وغيــاب العدالــة االجتماعيــة وســحق الفقــراء، 
لمصــلحة طبقــات جديــدة بــدأت تطفــو علــى الســطح مــن دون مبــرر. لقــد كــان مدهشــًا بــل ومؤلمــًا، أن 

القــومي، خصوصــًا فــي مــا  نكتشــف خلــو شــعارات "ثــورات الربيــع العربــي" مــن الشــأن الخــارجي والــدور
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يّتصــل بالقضــية الفلســطينية، قضــية العــرب األولــى، علــى امتــداد ثالثــة أربــاع قــرن مــن الزمــان علــى 
 األقل.

ســابعًا: إن مــا أصــاب المشــرق العربــي جعــل القضــية فــي موقــف أضــعف، فــالعراق خــرج مــن الســاحة 
فـق مظلــم يضـيف إلـى الالجئــين مبكـرًا بفعـل أحداثــه قبـل الغـزو األميركــي وبعـده، وسـورية دخلــت فـي ن

الفلســطينيين الماليــين مــن الالجئــين الســوريين. فالدولــة الســورية التــي كــان يمكــن أن تــأوي الالجئــين، 
أصبحت تبحث عن المأوى. فضاًل عن غياب االستقرار في لبنان واألردن، ومشـكالت الخلـيج النـاجم 

ص ببعضـها. وينسـحب األمـر أيضـًا، علـى بعضها عن التدخل اإليراني الرافض للنظم العربيـة والمتـرب
. أما ليبيا، فهي 2011مصر التي لم تصل إلى نقطة االستقرار منذ اندالع الثورة فيها مع مطلع عام 

مستودع سالح وذخيرة قابل لالنفجار في أية لحظة. وال ننسى أخيرًا، أن اليمن تحّول إلى مسرح قتال 
 عن الخالفات المذهبية والصراعات الطائفية. بين العرب والفرس تحت رايات مضّللة تتحدث

علـى  -تجّسد النقاط السابقة مالحظات عامة عن الوضع الحالي للقضية الفلسطينية، التي نـرى أنهـا 
تراجعـــت فـــي الواقـــع كثيـــرًا،  -رغــم بعـــض المؤشـــرات اإليجابيـــة لالعتــراف بهـــا علـــى المســـتوى الــدولي 

ا جـاءت بـه ومـا وصـلت إليـه. إننـا أمـام أحـداث سـريعة خصوصًا في غمار أحداث "الربيع العربي" وم
قليمية وصلت إلى مستوى الوجود العسكري  تحمل كل احتماالت التقسيم للمنطقة مع تدخالت دولية وا 
العلنــي، وهــو مــا يزيــد األمــر تعقيــدًا ويجعلنــا نقــول إن بعــض أحــداث "الربيــع العربــي" كــان جنايــة علــى 

رًا من االهتمام بها لتتصّدر قائمة األولويات في السياسات العربية القضية القومية األولى، وسحب كثي
 القائمة كما كانت دائمًا منذ عقود عدة.

 26/2/2016، ، لندنالحياة
 
 اإلسـرائـيـلـي مـع غـزة ولـبـنـان الـتـصـعـيـدسـيـنـاريـوهـات  .65

 عاموس هارئيل
التهديـدي الــدوري، األسـبوع الماضــي، فــي أطلـق األمــين العـام لـــ "حـزب هللا"، حســن نصـر هللا، خطابــه 

الغتيــال إســرائيل ســلفه، عبــاس الموســوي. ونصــرهللا الــذي نجــا  24مناســبة احتفاليــة: الــذكرى الســنوية 
 في حرب لبنان الثانية من محاولة إسرائيلية الغتياله تحّدث هذه المرة بثقة نسبية.

 سد االستبدادي.فدخول الروس الحرب األهلية في سورية أنقذت نظام بشار األ
العلوي، والذي يشكل رجال "حـزب هللا" المنتشـرين فـي سـورية الـذين ال يقلـون عـن  -والمحور الشيعي 

خمسة آالف رأس حربته، يحرز إنجازات برية جوهرية في تطويق حلب في الشمال والتقـدم لـدرعا فـي 
 الجنوب.
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عــالن نصــر هللا هــذه المــرة  فــي خلــيج حيفــا واســتخدامه كـــ "قنبلــة تهديــده بمهاجمــة خــزان األمونيــا  -وا 
سرائيل أثناء الحرب  ُمعّد للحفاظ على ميزان الردع في  -نووية" توازن تناسب القوى بين "حزب هللا" وا 

 الجبهة الشمالية.
والرد المحدود لحزب هللا في مطلع كانون الثاني على اغتيال سمير القنطـار شـهد علـى حاجـة الحـزب 

تــال فـي سـورية. فـي خطــاب يـوم الثالثـاء حـاول اإليحــاء بـالقوة تجـاه الــداخل لمواصـلة التركيـز علـى الق
 والخارج.

في الجبهة الداخلية، ذكر نصـر هللا المجتمـع اللبنـاني بمـن يـدافع عنـه ضـد إسـرائيل. فـي الوقـت نفسـه 
أشــار إلســرائيل بــأن األفضــل لهــا عــدم تعميــق تدخلــه فــي ســورية علــى خلفيــة نجاحــات األســد األخيــرة. 

يـــًا فـــإن ســـلوكيات "حـــزب هللا" علـــى الحـــدود حـــذرة جـــدًا. فعـــاًل، هنـــاك هجمـــات شـــنها "حـــزب هللا" وعمل
والحــرس الثــوري اإليرانــي، فــي هضــبة الجــوالن ومــزارع شــبعا عبــر خاليــا فلســطينية ودرزيــة. لكــن هــذه 

ناســفة العمليـات تمــت ردًا علـى انتهاكــات اتهــم "حـزب هللا" إســرائيل بهـا: اغتيــال نشــطائه، تفجيـر عبــوة 
في لبنان، الغارة الجوية على الجانب اللبناني من الحدود مع سورية. وتجنب "حزب هللا" التعليق على 

 السلسلة الطويلة من القصف الجوي المنسوب إلسرائيل ضد قوافل ومخازن سالح لـ "حزب هللا".
لــى جانــب التركيــز علــى ســورية، يبــدو أن هنــاك ســببًا آخــر لضــبط "حــزب هللا" نفســه: ميــزان الــردع  وا 

المتبــادل، الــذي يترّســ  علــى جــانبي الحــدود. فعلــى كفتــي الميــزان يوجــد مــن ناحيــة مخــزون الصــواري  
الهائـل لــ "حـزب هللا" بعـد حــرب لبنـان الثانيـة، وفـي الناحيـة األخــرى "نظريـة الضـاحية" لـرئيس األركــان 

الهائــل الــذي ســيقع علــى  مــن الــدمار 2008غــادي آيزنكــوت، حــين حــّذر كقائــد للجبهــة الشــمالية عــام 
 الحي الشيعي في بيروت وعلى القرى الشيعية في جنوب لبنان إن نشبت حرب أخرى.

وحســب تقــديرات االســتخبارات اإلســرائيلية للعــام المقبــل، فــإن خطــر حــرب يبــادر لهــا "حــزب هللا" يبقــى 
تقـدير الـذي قـد يقـود متدنيًا. لكن بشكل استثنائي، حدثت االستخبارات تقديرها بشـأن احتمـاالت سـوء ال

إلى حرب في الشمال ليغدو "احتمااًل متوسطًا". ورغم أن السيناريو األكثر معقولية للتصعيد في الفتـرة 
القريبـــة يتعلـــق بــــ "حـــزب هللا"، علـــى خلفيـــة األنفـــاق، فـــإن العـــدو األساســـي الـــذي يســـتعد الجـــيش نفســـه 

ن في الماضي على رأس سلم المخاطر لمحاربته هو حزب هللا. فلم يبق من الجيش السوري، الذي كا
للجــيش اإلســرائيلي، لــم يبــق ســوى قــوة حراســة معــّززة. وهــو يجــر إلــى األمــام حاليــًا بفعــل حــّث رعاتــه 

 الروس واإليرانيين، لكن مشكوك إن كان بوسعه أن يشكل تحديًا إلسرائيل.
 

 

 



 
 
 
 

 

 51 ص                                              3855 العدد:        26/2/2016 الجمعة التاريخ: 
  

 تغيير أجواء
حال وقـوع حـرب، تكمـن بقـدرتها الناريـة والورقة األساسية إلسرائيل ضد نصر هللا، سواء في الردع أو 

الواسعة، التي تحّسنت جوهريًا في السنوات األخيرة بفضل تطـوير سـالحي الجـو واالسـتخبارات. وهـذه 
منظومــة هائلــة، كثيــرة االســتثمار ماليــًا وســاعات عمــل، تــوفر حاليــًا قــدرات هجــوم عاليــة ال تقــارن بمــا 

 ضد "حماس" في غزة. 2014ى في حرب وال حت 2006أظهره الجيش في لبنان في العام 
وقبـــل حـــوالي شـــهرين أطـــاح رئـــيس األركـــان بقائـــد مدفعيـــة الجبهـــة الشـــمالية، العقيـــد إيـــالن ليفـــي مـــن 
منصـــبه. إذ أبقـــى ليفـــي فـــي ســـيارته وثـــائق ســـرية تتعلـــق بخطـــة النيـــران القياديـــة. وقـــد ســـرقت الســـيارة 

عادتهــــا، إال أن مخ الفــــة ســــرية المعلومــــات كانــــت خطيــــرة تكفــــي والوثــــائق، ورغــــم أنــــه تــــّم اكتشــــافها وا 
لإلطاحة. بداًل من ليفي عين قائد الجبهـة الشـمالية الجنـرال، أفيفـي كوخـافي، بشـكل اسـتثنائي ضـابطًا 

 من سالح الجو، العقيد أفيعاد.
ويمثل هذا التعيين، األول من نوعه، الفهم بشن الحاجة لالستخدام الناري المشترك من الجو واألرض 

 ع القيادة اللوائية.بتنسيق م
وبوســـع ســـالح الجــــو حاليـــًا مهاجمـــة عــــدد أكبـــر مــــن األهـــداف يوميـــًا وأن يســــتوعب وينفـــذ معطيــــات 
رسـال طائراتـه فــي غـارات أكثـر يوميـًا، عبــر مرونـة فـي االنتقــال  اسـتخبارية دقيقـة علـى نطــاق أوسـع وا 

داد للقتـال، باالشـتراك مـع بين المناطق والمهام. وقسم كبير من هذه االسـتعدادات مسـتثمر فـي االسـتع
القـــوات البريـــة، فـــي منـــاطق مدينيـــة مأهولـــة. والقصـــف المكثـــف لحـــي الشـــجاعية فـــي غـــزة فـــي عمليـــة 

 "الجرف الصامد" يظهر كإشارة تُنذر بصورة المعركة المقبلة.
وثمــة خطــوة مركزيــة أخــرى ســتتّم فــي الــدفاع. قبــل خمــس ســنوات مــع اســتيعاب أولــى بطاريــات القبــة 

غّيــرت منظومــة الــدفاع الجــوي فــي ســالح الجــو اســمها وتشــكيلتها وصــارت فــي ثــالث فــرق الحديديــة، 
إقليميـــة منقســــمة إلـــى منظــــومتين فـــرعيتين، إحــــداهما تتعلـــق بــــاعتراض الصـــواري  والثانيــــة بــــاعتراض 
الطــائرات. ويتوقــع حــدوث تغييــر آخــر فــي الصــيف عنــد إدخــال منظومــة االعتــراض الجديــدة للمــدى 

 حر.المتوسط، عصا السا
وقــد توصــل ســالح الجــو الســتنتاج بــأن المنظومــات الجديــدة، إلــى جانــب تحســينات مفرطــة فــي قــدرات 
وسـائل القتـال األقــدم، يسـمح حاليــًا بمواجهـة مشــتركة لنـوَعي األخطــار عبـر منظومــة واحـدة. ويفتــرض 

ــدفاع الجــوي إلــى الوحــ ــالتغيير البنيــوي أن يســمح بتقلــيص المحطــات علــى الطريــق، مــن قائــد ال دات ب
 الميدانية، والمعالجة الفعالة والسريعة مع نوَعي المخاطر.
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 حرج المناورة
منــذ ســـنوات تفضـــل منظومــة اتخـــاذ القـــرار فـــي إســرائيل اســـتخدام القـــوة الجويــة علـــى اســـتخدام البريـــة. 
واألسباب معروفة: سالح الجو يدير المعركة عـن ُبعـد ونشـاطه يعتبـر تكنولوجيـًا ودقيقـًا وفـي األسـاس 

خســائر علــى الجانــب اإلســرائيلي. فاالحتمــال المتنــاقص فــي المجتمــع اإلســرائيلي لخســارة الجنــود  يــوفر
 في القتال، منذ التسعينيات، أثر على بناء القوة العسكرية واألهم على استخدامها.

ومنحــت نوعيــة التخطــيط والتنفيــذ فــي ســالح الجــو لــه أفضــلية مفهومــة فــي معــارك تقاســم المــوارد مــع 
 خرى في هيئة األركان.األذرع األ

كمــا ســاهمت حقيقــة أن أربعــة رؤســاء شــعبة التخطــيط األخيــرين فــي الجــيش كــانوا ضــباطًا بــارزين فــي 
ســـالح الجـــو. فـــالجيش شـــخص نقطـــة قوتـــه فـــي الجـــو واالســـتخبارات وخصـــص لهـــا المـــوارد بتشـــجيع 

 المستوى السياسي.
التراجـــع فـــي قـــدرات الجـــيش البريـــة. فـــي هـــذه األثنـــاء نشـــأت فجـــوة مقلقـــة جـــراء المراوحـــة إن لـــم يكـــن 

أيام المعركة األخيرة في غزة. وكان  51يومًا من القتال في لبنان وكذا  34وتجّسدت النتائج جيدًا في 
يصعب عدم مالحظة الفارق بين التصريحات الحازمة للقـادة بشـأن الحاجـة للحـروب القصـيرة والحسـم 

 القاطع، وبين النتائج البادية ميدانيًا.
قائد الذراع البرية، الجنرال غاي تسور، لهذه الفجوات بصدق وانفتاح مفاجئ، فـي مقالـة مطّولـة  وأشار

فــي العــدد األخيــر لمجلــة "بــين األقطــاب" التــي ينشــرها مركــز دادو للتفكيــر العســكري. وعــرض تســور 
ش البـري. هناك أساس السيرورة التي قادها في العـامين األخيـرين باسـم "البـر فـي األفـق"، لتغييـر الجـي
فـي  162وهو يصف كيف توقع تراجع مكانة المناورة البرية فـي الجـيش اإلسـرائيلي، أواًل كقائـد للفرقـة 

حــرب لبنــان الثانيــة وبعــدها كــرئيس لــواء التخطــيط فــي هيئــة األركــان. وكتــب "مــا حفــر فــي ذهنــي هــو 
لة تأجيل للهجوم البـري صعوبة اتخاذ القرار لدى القيادة ببدء خطوة برية. وبسرعة تبين أن في كل حا

حتـــى اللحظـــة األخيـــرة كـــان القــــرار معقـــواًل وأحيانـــًا فـــائق الصــــواب. إذا كـــان بالوســـع تحقيـــق الهــــدف 
االستراتيجي للعمليات، الردع، عبر النيران فقط ومن دون تعريض قواتنا للخطر، كان هذا يبدو خيـارًا 

 مفضاًل".
ارات والنيـران بـه لصـناع القـرار، مقارنـة بالعمليـة ويضيف: "فهمت أن شعور اليقين الذي تفوه االسـتخب

سهام كل ذخيرة دقيقة يتزود بها  نما أيضًا على بنائها. وا  البرية، يسري ليس فقط على استخدام القوة وا 
سالح الجو ملموس وواضح. والتناسب بين اإلنجاز وكل شيكل يستثمر يبدو ليس فقط بالغ الوضوح، 

نما مجديًا. والبر في المقا بل صار كتلة هائلة لقوات تعتبـر مهمـة تكييفهـا مـع الحـرب الجديـدة عمـاًل وا 
 معقدًا وباهظ الكلفة".
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وتطـــوير الجـــيش البـــري يســـتدعي تحســـين القتـــال المـــديني، ونجاعـــة المواجهـــة مـــع أخطـــار كـــالعبوات 
والصــواري  المضــادة للــدروع وتحســين اإلمــداد اللوجســتي، "وكــل ذلــك بتكــاليف مضــاعفة مــن دون أن 

ون واضحة الفائدة العمالنية واالستراتيجية التي يحققها تفعيـل هـذه القـوات". وتسـور يشـعر بالحاجـة تك
الماسة للتغيير. والحرب األخيرة في غزة زادت في نظره الشعور باألزمة. وهـو يصـف بالتفصـيل حيـرة 

منظومـة قيـادة  قادة الذراع البرية، ويكتـب أن البـديل المفضـل هـو "الـدمج بـين الجـو والبـر، فـي ظـروف
وسيطرة موّحدة واتخاذ قرارات سريعة ما قد يخلق فعاليـة هائلـة حتـى فـي مواجهـة عـدو يعتبـر الـتمّلص 

 ديدنه".
مــن المقــال وكــالم رئــيس األركــان يظهــر أن الــذراع البريــة ُتعــّد نفســها أساســًا لمحاربــة "حــزب هللا" عبــر 

 ثلة مع "داعش".التكّيف لمواجهة أعداء أضعف، كـ "حماس" وتنظيمات متما
 26/2/2016األيام، رام هللا، 
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 نيف غوردون
يـــذهب إســـحاق هيـــرزوغ إلـــى حـــد إعـــالن أنـــه فـــي حـــال وصـــوله للســـلطة سيســـتخدم أســـلوب "القبضـــة 
الحديديــة"، ومــن ضــمن ذلــك إغــالق اإلذاعــة والتلفزيــون الفلســطينيين، وضــمان عــدم وجــود اتصــاالت 

 للفلسطينيين استخدام الهاتف الجوال واإلنترنت.تتيح 
منـذ أســابيع، وفــي مركـز دراســات األمــن القـومي فــي تــل أبيـب، عــرض رئــيس حـزب العمــل اإلســرائيلي 
إســحاق هيــرزوغ رؤيتــه عنــدما قــال مخاطبــا الحضــور إنــه "يتمنــى أن ينفصــل عــن الفلســطينيين قــدر 

 المستطاع بأسرع وقت ممكن".
القول "سوف نشيد جدارا ضـخما بيننـا. هـذا هـو التعـايش المتـاح حاليـا.. آرييـل وأكمل هيرزوغ كالمه ب

 شارون.. لم يكمل المهمة. نريد نحن أن ننجزها، وأن نكمل الحاجز الذي يفصل بيننا وبينهم".
ذا تفحصــنا خطــة حــزب العمــل بعنايــة أكثــر، فــإن األمــر المــؤلم الــذي ســيبرز أمامنــا هــو أن مفهــوم  وا 

نـاك" ال يركـز علـى سـحب القـوة اإلسـرائيلية مـن األراضـي الفلسـطينية، بـل إنـه سـبيل "نحن هنا، وهم ه
 ملتٍو لتكريس المؤسسة االحتاللية االستعمارية بشكل أعمق.

ــدولتين فــي الوقــت الحاضــر.  إن الرســالة الضــمنية التــي يرســلها هيــرزوغ مفادهــا اســتحالة قيــام حــل ال
ت لحــل الدولــة الواحــدة، حيــث يعــيش الفلســطينيون ولكنــه فــي الوقــت نفســه، هــو أيضــا معــارض وبتعنــ

واإلســرائيليون سواســية. إن هدفــه هــو ترســي  خطــة تضــمن اســتمرار الدولــة اليهوديــة التــي يعــيش فيهــا 
 حوالي خمسة ماليين فلسطيني.
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فمن جهة، إسرائيل يجب أال تتخذ أي خطوات من شـأنها تهديـد حـل الـدولتين ألن اسـتمرار هـذا الحلـم 
ي لمنـع الحـل البـديل أال وهـو دولـة ديمقراطيـة بـين وادي األردن والبحـر المتوسـط حيـث هو أمر جـوهر 

يتمتــع الفلســطينيون واليهـــود علــى الســـواء بمواطنــة كاملـــة. ومــن جهـــة أخــرى، يـــدرك هيــرزوغ أن حـــل 
الــدولتين لــم يعــد خيــارا متاحــا. لــذلك، فهــو يطــرح مالمــح خطــة هــي فــي الحقيقــة تحمــل صــفات نظــام 

ي )في إشارة إلى نظام الفصل العنصـري الـذي كـان يفرضـه حكـم األقليـة البيضـاء فـي الفصل العنصر 
 (.1994جنوب أفريقيا حتى عام 

 
 فصل فعال

إن حيثيــات خطــة الفصــل العنصــري التــي قــدمها حــزب العمــل ليســت جديــدة فــي واقــع الحــال، إال أن 
 حكم الفصل العنصري. حقيقة تقديمها بشكل وثيقة مكتوبة يعتبر خطوة خطيرة في تكريس شرعنة

إن الخطة تروج بشكل ال يستحي لما يمكن وصفه بـ "البانتوسـتان" الفلسـطيني )فـي إشـارة إلـى منـاطق 
العزل التي كان نظام جنوب أفريقيا العنصري يحشر فيها السود ويعزلهم عن العـالم(. ويشـير هرتـزوغ 

)أ( و )ب( التــي تشـــكل حـــوالي إلــى أن الفلســـطينيين ســوف يتمتعـــون بحكــم ذاتـــي أكبـــر فــي المنـــاطق 
مــن مســاحة الضــفة الغربيــة. يقــول هــرزوغ "ســوف يكــون للفلســطينيين حريــة كاملــة فــي الشــؤون  40%

المدنية ولكن ليست العسكرية منها، وسوف يكون باستطاعتهم بناء مدن جديدة وتوسعة المدن الحالية 
 وأن يطوروا الزراعة والصناعة وسوق العمل".

م الضــفة الغربيــة إلــى أرخبيــل فلســطيني، تركــز الخطــة علــى أهميــة إنجــاز جــدار ولضــمان ترســي  تقســي
الفصل حول التجمعات االستيطانية فـي الضـفة ألنهـا بالنسـبة إلـى هـرزوغ سـتظل دائمـا تحـت السـيادة 

 اإلسرائيلية و"سوف لن تكون جزءا من الحل النهائي".
ل ويحملـــون هويـــات إســـرائيلية، فـــإن ومـــن أجـــل الـــتخلص مـــن الفلســـطينيين الـــذين يقيمـــون فـــي إســـرائي

هيــرزوغ يتبنــى أســلوب عــزل القــرى الفلســطينية عــن القــدس. وكمــا عبــر عــن ذلــك بكلماتــه "العيســوية 
ليســت ولــن تكــون جــزءا مــن عاصــمة إســرائيل األبديــة )القــدس(. وهــي ليســت جــزءا مــن مخــيم شــعفاط. 

ا الوصـول إلــى اليهــود. أولئــك سـوف نقــوم بفصــلها عـنهم. ســوف نشــيد جــدارا. اإلرهـابيون لــن يســتطيعو 
 الذين يريدون كسب لقمة العيش وليس طعن الناس، سوف نترك أمرهم إلى المؤسسة الدفاعية".

وفــي النهايــة، ونســبة إلــى هيــرزوغ فــإن الجــيش اإلســرائيلي يجــب أن يســتمر بإبقــاء الضــفة الغربيــة فــي 
 قبضته.

م أي حصـانة، وفــي مقابـل كـل هجــوم أمـا بالنسـبة لغــزة، وبحسـب كلمـات هيــرزوغ "سـوف لـن يكــون لهـ
 سوف يدفعون ثمنا باهظا. وال يعني ذلك قصف غبيا للمناطق الخالية".
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وعلى هذا األساس، يوجه هيرزوغ انتقاداته لحكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ويصفها 
بــل تســتهدف المنــاطق بأنهــا لينــة جــدا مــع الفلســطينيين وأن حكومــة الليكــود ال تقصــف غــزة بالحقيقــة، 

 الخالية فقط.
وذهــــب هيــــرزوغ إلــــى حــــد إعــــالن أنــــه فــــي حــــال وصــــوله للســــلطة فســــوف يســــتخدم أســــلوب "القبضــــة 
الحديديــة". ومــن ضــمن ذلــك إغــالق اإلذاعــة والتلفزيــون الفلســطينيين، وضــمان عــدم وجــود اتصــاالت 

 تتيح للفلسطينيين استخدام الهاتف الجوال واإلنترنت.
 

 انأسلوب البانتوست
ذا نظرنا لخطة حزب العمل عن كثب، فإن األهداف من ورائها سـوف تتضـح أمامنـا بشـكل صـارخ:  وا 
بما أنه من الصعب تصور دولة فلسطينية في المستقبل المنظور فإن على إسرائيل أال تشـعر بـالحرج 

 من اللجوء إلى استخدام أسلوب البانتوستان.
إفريقيـا كانـت توصــف علـى أنهـا تتمتــع "بحكـم ذاتــي"  ومـن المهـم أن نتــذكر أن البانتوسـتان فـي جنــوب

وأن األفارقة الذين كانوا يعيشون فيها لـم تصـرف لهـم وثـائق جنسـية جنـوب إفريقيـة، ولـذلك لـم يتمتعـوا 
 بالحقوق السياسية األساسية.

واألدهى من ذلك، بما أنه ال توجـد مقومـات االقتصـاد القابـل للحيـاة، فـإن هـذه الجـزر المعزولـة كانـت 
 تستدام عن طريق الدعم الحكومي المكثف من حكومة جنوب أفريقيا.

أما بالنسبة للفلسطينيين، فإن اسـتمرارهم مـدعوم مـن قبـل االتحـاد األوروبـي والواليـات المتحـدة وبعـض 
الدول األخرى. وعن طريق تكديس األفارقة في الباندوستانات فقد استطاع نظام البيض العنصـري أن 

 عديدة، وهي بالضبط رؤية هيرزوغ.يديم نفسه لسنوات 
إن حـزب العمـل الـذي يعتبـر البـديل الوحيـد المتـاح لحكومـة الليكـود الحاليـة والـذي يعتبـر بنظـر الكثيـر 
مــن القــادة فــي إســرائيل والعــالم علــى أنــه البــديل التقــدمي، تبنــى بشــكل كامــل خطــة كــان نظــام الفصــل 

 العنصري في جنوب أفريقيا يطبقها.
واقع، يبدو أنه من غير المحتمل أن يأتي الحل العادل للقضية الفلسطينية من داخل وفي ضوء هذا ال

إســرائيل. وبالتأكيــد ففــي ظــل هــذا المنعطــف التــاريخي، فــإن الحــل الوحيــد الــذي ربمــا يمــنح األمــل هــو 
 الضغط الدولي الذي نحتاجه بشكل ملح.

 25/2/2016نت، الدوحة،  .الجزيرة
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